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

்கற்்றல் பயணம்
தேல் த�ோ்டக்கநிலலக்கோன 
�ேிழ்க ்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 �ேிழ் தேோழிலயப் பயனபடுததுவ�ற்கு எவவோறு ஊககுவிப்பது எனபது பற்்றியும், இந� 
பயண ல்கதயடடின மூலேோ்க த�ரிநதுத்கோளளைலோம். சிங்கப்பூர் விலங்கியல் த�ோட்டத�ில் இருககும் 

நீர்க்ககீரி, யோலன ேற்றும் புலி ஆ்கிய விலஙகு்கலளைப் பற்்றி தேலும் அ்றிநதுத்கோளவ�ன மூலம் �ேிழில் 
அவர்்கள பயிற்சி எடுததுகத்கோளளை இயலும். இந� ்கற்்றல் வளைங்களைில், விலஙகு்கலளைச் சோர்ந� 

விலளையோடடு்களு்டன, தேோழித�ி்றன்களைோன த்கட்டல், எழுது�ல், தபசு�ல் ேற்றும் கூர்நது ்கவனித�ல் 
ஆ்கியவற்ல்ற தேம்படுததுவ�ற்்கோன வோய்ப்பு்களும் ஒன்றோ்க இலணக்கப்படடுளளைன.

்ககீழ் த�ோ்டக்கநிலல ேற்றும் தேல் த�ோ்டக்கநிலல ேோணவர்்களுகத்கன வலையறுக்கப்படடு 
த்கோடுக்கப்படடுளளை போ்டத�ிட்டங்கலளை உங்களுல்டய ேோணவர்்களைின ்கற்்றல் த�லவ்கலளைப் பூர்த�ி 
தசய்யும் வல்கயில் ்கலநத�ோ அல்லது ஒனல்ற ேற்த்றோனறு்டன ேோற்்றிதயோ உங்களைது விருப்பப்படி 

போ்டத�ிட்டங்கலளை வடிவலேததுக த்கோளளைலோம்.

வழி்கோடடியில் பரிநதுலைக்கப்படடுளளை ந்டவடிகல்க்கலளை, வகுப்பல்றயிதலோ நேது விலங்கியல் 
த�ோட்டத�ிதலோ தேற்த்கோளளைலோம்.
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உறைதலும் நகரதலும் நடவடிகறகயில் கலந்துககொள்ள வகுப்ிலுள்ள மொணவரகற்ள 

ஊககுவியுஙகள. ்ொதுகொப்ொன தூர இறடகவ்ளிககொன விதிகள நடப்ிலிருப்ின் மொணவரகள 

அவறறைச் சரியொகப ்ின்்றறுவறத உறுதிகசய்யுஙகள.  வகுப்ில் எந்த தறடயுமின்ைி 

மொணவரகள நடகக அவரகற்ள ஊககுவியுஙகள. அதன் ்ிைகு, நீஙகள ‘உறைந்துவிடு’ என்று 

கசொல்லும்்்ொது அவரகள தஙகளுககு ்ிடிதத விலஙகொக ்ொவறன கசய்து நிறக ்வண்டும். 

மொணவரகற்ள நகர கசய்வதறகு, ஒவகவொருவரொக அவரகளுறடய ்தொற்ளத தடட்வண்டும். 

ஒரு மொணவரின் ்தொற்ளத தடடும்்்ொது, அம்மொணவர தனககுப ்ிடிதத விலஙறகப 

்றைி, அவவிலஙகின் க்யறரக குைிப்ிடொமல் குறைந்தது மூன்று வொககியஙகற்ளச் சக 

மொணவரக்ளிடம் கூைி, அந்த விலஙகு என்னகவன்று அறனவருககும் ஊகிகக வழி கசய்ய 

ஊககுவிககப்டுவர.

அவரகளுககு ஏறகன்வ கதரிந்த கசொறகற்ளப ்யன்்டுதத மொணவரகற்ள ஊககுவியுஙகள. 

அ்தொடு, அவரகளுறடய கமொழிததிைனுககு ஏறை நிறலயில் உள்ள சில புதிய கசொறகற்ள 

அவரகளுககு அைிமுகம் கசய்யுஙகள. ஒரு மொணவறர ஆசிரியர நகரச் கசொல்லும்்்ொது, 

அம்மொணவர, ‘எனககு கூரறமயொன ்றகளும் நகஙகளும் உள்ளன, எனககு மொமிசம் உண்ணப 

்ிடிககும், என் உடம்்ில் நிறைய வரிக்கொடுகள உள்ளன’ என்று கூைலொம்.

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 5

�ி்றன்கள: ● த்கட்டல் ● கூர்நது ்கவனித�ல் ● தபசு�ல்

உல்ற�லும் ந்கர்�லும்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1:  

நீர்க்ககீரி்கள விலளையோடும் 

தநைம்
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நீரகககீரிறயப ்்ொல ்ொவறன கசய்து, ்ின்வரும் வொககியஙகற்ள வகுபபு மொணவரகளுககு ஊகமொகக 

ககொடுதது விற்ளயொடறட நிறைவு கசய்யவும். எ.கொ. எனககு நீண்ட வொல் உண்டு. எனககு நொன்கு 

சிைிய நகஙகள உள்ளன. நொன் நன்ைொக நீந்து்வன். எனககு மீன் சொப்ிட ்ிடிககும். சிஙகபபூரின் 

ஆறுக்ளில் நீஙகள என்றனக கொணலொம்.

இந்த கொகணொ்ளிறய மொணவரகளுககுக கொடடி, சிறு குழுகக்ளில் ்ின்வரும் நடவடிகறககற்ள 

சவொலொக நிறை்வறறுமொறு கூறுஙகள

1) கொகணொ்ளியில் நீரகககீரிகள கசய்யும் நடவடிகறககற்ள வரணிககும் விறனச்கசொறகளுடன், ்தது 

வொககியஙகற்ள உருவொகக ்வண்டும்.

2) கொகணொ்ளியில் நீரகககீரிக்ளின் உடல் அம்சஙகற்ள வரணிககும் க்யரறடகற்ளக ககொண்ட ஐந்து 

வொககியஙகற்ள உருவொகக ்வண்டும்.

3) விலஙகியல் ்தொடட கொப்ொ்ளர, நீரககீரிகற்ள சுறுசுறுப்ொகவும், ஆ்ரொககியமொகவும் றவததிருகக, 

உணவு வறககள ்சரககப்டடுள்ள இபற் ்்ொன்ை கசைிவூடடும் விற்ளயொடடுப க்ொருடகற்ளக 

ககொடுப்ொரகள என்று வகுபபு மொணவரகளுககுத கதரிவிப்தறகு முன்னரொக, தொஙகள 

்ொரப்வறறை றவதது ்ின்வரும் வொககியதறத மொணவரகற்ள நிறை்வறை கசொல்லுஙகள. 

‘நீரகககீரகள...ற்யுடன்...இவவொறு கசய்கின்ைன என்று நொஙகள நம்புகி்ைொம்...ஏகனனில்...’
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இந்தக கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள. சிைிய குழுகக்ளில் மொணவரகற்ள ஒன்ைொக இறணதது, 

கொகணொ்ளிககுப ்ின்னணி குரலொக ்யன்்டும் சிைிய வி்ளககவுறர ஒன்றை எழுதச் கசொல்லுஙகள.

ஒவகவொரு குழுறவயும் வி்ளககவுறரயொ்ளர ஒருவறர ்தரவுகசய்ய கசொல்லுஙகள. அவரகள எழுதிய 

வி்ளககவுறரறய வொய்கமொழியொக ஒவகவொரு வி்ளககவுறரயொ்ளரும் ஒப்ிகக, கொகணொ்ளிறயப 

்்ொடடுக கொடடுஙகள.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

நீர்க்ககீரி்கள விலளையோடும் 

தநைம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 6

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனித�ல் ● தபசு�ல் ● எழுது�ல்

நீர்க்ககீரியின ்கோடசி

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள
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கறைல் வ்ளக றக்யடடில் உள்ள ஆண் மறறும் க்ண் இககலகடஸ் கி்ளிக்ளின் 

புறகப்டஙகற்ள மொணவரக்ளிடம் கொடடி அவறறைக கூரந்து கவனிககச் கசொல்லுஙகள.

சிைிய குழுகக்ளில், இககி்ளி குைிதது அவரக்ளொல் எததறன ்களவிகற்ளச் சிந்திகக முடியு்மொ, 

அததறனறயயும் அவரக்ளொல் இயன்ை அ்ளவிறகு எழுதி, அக்களவிகற்ளயும் வினொககற்ளயும் 

்ொர-நிறன-சிந்தி கடடததில் இருககும் தறலபபுகளுககு ஏறைவொறு ்ிரிதது எழுத கசொல்லுஙகள.

மொதிரிகள:

போர் நிலன சிந�ி

இககி்ளியில் எததறன 

நிைஙகற்ள நம்மொல் ்ொரகக 

முடிகிைது?

எந்கதந்த நிைஙகற்ள 

நம்மொல் ்ொரகக முடிகிைது?

எந்த...

இந்தச் சுறறுச்சூழல் குைிதது நீ 

என்ன நிறனககிைொய்?

அந்தக கி்ளி உயரமொன 

மரககிற்ளயின் மீது 

அமரந்திருப்தறகொன கொரணம் 

என்னகவன்று நீ நிறனககிைொய்?

நீ எவவொறு நிறனககிைொய்...

ஆண் மறறும் க்ண் 

இககலகடஸ் கி்ளிகளுககு 

கவவ்வறு நிைததிலொன 

இைகுகள இருப்து ஏன் என்று 

நொன் சிந்திககி்ைன்.

...எப்டி என சிந்திககி்ைன்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

்கிளைிப் தபச்சு 

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 5

�ி்றன்கள:  ● தசோல்வளை தேம்போடு ● ஆழேோ்க சிந�ித�ல்  
● தபசு�ல் ● உருவோககு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள

போர், நிலன, சிந�ி
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Eclectus Parrot (female)
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Eclectus Parrot (female)
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Eclectus Parrot (male)
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்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தேற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2: 

்கிளைிப் தபச்சு 

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 6

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● �்கவல் த�ோ்டர்பு த�ோழில்நுடபதல�க ல்கயோளு�ல்

்கிளைியின அைடல்ட

இககலகடஸ் கி்ளிகள, அதிகம் ்்சககூடிய, ்ிைறரப ்்ொல சிைப்ொக ்ொவறன கசய்து 

நடிததுககொடடககூடிய கி்ளிக்ளொகும். இந்தக கொகணொ்ளிறய வகுப்ிறகு ்்ொடடுக கொடடி,  

இககலகடஸ் ்�ொடிககி்ளிகற்ள கூரந்து கவனிககுமொறு மொணவரக்ளிடம் கூறுஙகள.

இருவர அடஙகிய குழுகக்ளில் மொணவரகற்ளப ்ிரிதது, இரண்டு கி்ளிகளுககு இறட்ய 

கற்றனயொன உறரயொடல் ஒன்றை உருவொககச் கசொல்லுஙகள. அந்த உறரயொடறல எழுதி, 

அககி்ளிகள அறத எவவொறு ்ொவறன கசய்யககூடும் என்்றத வகுப்ின் முன்்ொக நடிததுககொடட 

ஊககுவியுஙகள.

இருவரும் ்றடப்றத, ்ள்ளி �்்ட ்்ொன்ை மின்னியல் சொதனஙக்ளில் ்திவு கசய்ய நீஙகள 

அவரக்ளிடம் கூைலொம்.
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்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தேற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2: 

புத�ிசோலியோன சருகுேோன

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 5

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● தசோல்வளைம்

உவலே்கள, உவலே்கள, உவலே்கள

நீ்ளமொக, ஊசி ்்ொன்று மிகக கூரறமயொன இரண்டு நீ்ளமொன முன் ்றகற்ளச் சருகுமொன்கள 

ககொண்டிருககும். சண்றட ்்ொடும்்்ொது, அப்றகற்ள அறவப ்யன்்டுததும். சருகுமொனின் 

்டதறதப உறறுப ்ொரககும்்்ொது உஙகளுககு ்வறு என்ன கதன்்டுகின்ைது?

மொணவரகற்ள இரண்டு குழுகக்ளொக ்ிரிததுவிடுஙகள; ஒரு குழு சருகுமொறனப ்ிரதிநிதிககும் 

மறகைொன்று முதறலறய ்ிரதிநிதிககும். அவரக்ளொல் இயன்ைவறர, சருகுமொன் மறறும் முதறலயின் 

கவவ்வறு உடல் அம்சஙகற்ள ்வறு மொதிரியொன க்ொருடகளுடன் ஒப்பீடு கசய்யும் உவறமகற்ள 

உருவொககும் சவொறல அவரகளுககுக ககொடுஙகள.

நீஙகள சில உதொரணஙகற்ளப ்யன்்டுதத விரும்்லொம்

. சருகுமொனின் கொல்கள சருறகப ்்ொல கமல்லியதொக உள்ளன.

. முதறலயின் ்றகள ரம்்தறதப ்்ொல கூரறமயொக உள்ளன.

சருகுமொனின் புறகப்டதறதயும், முதறலயின் புறகப்டதறதயும் அறமதியொக முப்து 
வினொடிகளுககு மொணவரகற்ளக கூரந்து கவனிகக றவயுஙகள.
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சங கன்சிறல புததிசொலியொன சருகுமொனொகவும், முதறலறயப ்்ரொறசப ்ிடிதத, அைிவறை 

விலஙகொகவும் அைிமுகம் கசய்யவும். ்ின்னர, சருகுமொனும் முதறலயும் என்ை கறதயின் முதல் 

்ததிறய உரகக வொசிததுக கொடடவும்.

கறதறய இஙகு நிறுததி, சிறு குழுகக்ளொக மொணவரகற்ளப ்ிரிதது அககுழுகக்ளில் கலந்துறரயொடி 

சங கன்சிறல அககறரககுப ்ொதுகொப்ொக ககொண்டு ்சரப்தறகொன வழிறயச் சிந்திககச் கசொல்லுஙகள. 

இந்த வழிறயயும், முதறல, சருகுமொன் மறறும் ்ிை கூடுதலொன கதொ்ொததிரஙகளுடனொன 

உறரயொடல்கற்ளயும் மொணவரகற்ள எழுத கசொல்லுஙகள. அவரகளுககு ஏறகன்வ உண்றமயொன 

கறத கதரிந்திருந்தொல், மொறு்டட ்யொசறனகற்ளச் சிந்திககச் கசொல்லுஙகள.

அவரகளுறடய கசொந்த ்யொசறனகற்ள நடிததுக கொடட குழுககளுககு ஊககம் அ்ளியுஙகள. 

குழு உறுப்ினரகள ஒரு கறதகசொல்லிறய நியமிகக ்வண்டும். அ்த ்வற்ளயில் ஒவகவொரு 

உறுப்ினருககும் ்்சும் ்ொததிரம் இருப்றத அவரகள உறுதி கசய்ய்வண்டும். அதன் ்ிைகு, 

மொணவரகள ஒவகவொரு வொககியமொக ஒன்ைன் ்ின் ஒன்ைொக

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

நீர்க்ககீரி்கள விலளையோடும் 

தநைம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 5 - 6

�ி்றன்கள: ● த்கட்டல் ● ்கருத�்றி�ல் ● தபசு�ல்

்கல�ச் சவோல்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள
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ஒரு நொள ஆறைஙகறர்யொரமொக நடந்து கசன்றுககொண்டிருந்த ்்ொது,  ஆறைின்  

மறு்ககம் இருந்த ருசியொன ்ழஙகற்ளச் சொப்ிடும் ஆறச சங கன்சிலுககு ஏற்டடது. 

ஆனொல் அந்த ஆறைில் நிறைய முதறலகள ்சியுடன் இருந்தன. அறவ, சங கன்சில் 

எப்்ொது ஆறறைக கடப்ொன் நொம் எப்்ொது அவறனக ககொன்று சொப்ிடலொம் என்ை 

எதிர்ொரததுக கொததிருககும்.

சங கன்சிலுககும் ஓர அருறமயொன ்யொசறன ்தொன்ைியது.

சங கன்சில் ”சங புயொ... சங புயொ...” என்று கூவி முதறலறய அறழததது. அறதக ்கடட 

முதறல ”கசொய்ங... கசொய்ங... கசொய்ங” என்று நீந்திகககொண்டு சங கன்சில் அரு்க வந்து 

”என்ன சங கன்சில்? எதுககு கூப்ிடட? உன்றன சொப்ிடவொ?” என்று ்கடடு சிரிததது.

”ஊஹூம், சிரிப்் வரல எனவும் மன்னிககவும், இன்று இல்றல,” என்று ்தில் அ்ளிததது 

சங கன்சில். “ரொ�ொ ஒரு க்ரிய விருந்துககு ஏற்ொடு கசஞசிருககொரு, கொடடுல இருககுை 

எல்லொ மிருகதறதயும் அறழதது வரச் கசொன்னொரு. இந்த க்ரிய விருந்துககு எததறன 

முதறலஙக வரும்னு எனககு கதரியனும்.”

”சரி, நொன் மதத முதறலஙக கிடட ்கடடுடடு கசொல்லு்ைன்” என்று சங புயொ கசொன்னது. 

“அதுகககல்லொம் எனககு ்நரமில்றல, எல்லொ முதறலகற்ளயும் கூப்ிடடு இந்த 

கறரயி்லதது எதிர கறர வறரககும் ஒண்ணு ்ின்னொடி ஒண்ணொ நிககச் கசொல்லு, நொன் 

இப்்ொ்வ உஙக எல்லொறரயும் எண்ணிடடு ்்ொ்ைன்” என்று கூைியது.

சருகுேோனும் மு�லலயும்
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சஙபுயொவிறகு சங கன்சில் கூைியது சரியொ தவைொ என்று புரியவில்றல. இருப்ினும், 

ரொ�ொ வடீடு விருந்திறகு அறழததது அதறகு மிகுந்த மகிழச்சிறயயும் உறசொகதறதயும் 

அ்ளிததது. என்வ, சங கன்சில் கசொன்னது ்்ொல எல்லொ முதறலகற்ளயும் வரிறசயொக 

நிறக றவததது சங புயொ.

“எல்லொரும் வந்துட்டொம்! நீ எண்ணலொம்!” என்று கசொன்னது சங புயொ.

“ஆங! நீ என்ன சொப்ிட மொட்டன் என்று உறுதி கசொன்னொதொன் நொன் எண்ணு்வன். 

இல்றலன்னொ எததறன முதறலஙக விருந்துககு வருதுன்னு என்னொல ரொ�ொகிடட தகவல் 

கதரிவிகக முடியொம ்்ொயிடும்” என்ைது சங கன்சில்.

“நொன் வொககு த்ரன், கண்டிப்ொ சொப்ிட மொட்டன்,” என்று கசொன்னது சங புயொ.

உட்ன சங கன்சில் முதறலக்ளின் முதுகுக்ளில் ஏைி குதிதது, ஒரு முதறலயிலிருந்து 

அடுதத முதறலககு குதிததவண்ணம் “ஒண்ணு... கரண்டு... மூணு...” என்று எண்ணிய்டி 

அடுதத கறரறய அறடந்தது.

“எண்ணி முடிச்சுடடியொ?,” என்று ்கடடது முதறல.

“ஆமொம். ஆனொ, விருந்துமில்ல ஒண்ணுமில்ல, ஹொஹொஹொ!” என்று சிரிதத்டி 

கொடடுககுள்்ள இருககும் ்ழ மரஙகற்ள ்நொககி விறரந்து ஓடியது சங கன்சில்.

சங கன்சில்  மீண்டும் தனது எதிரிறய ஏமொறைிவிடடது. அடுதத முறை ஆறறைக கடகக 

சங கன்சில் வரும்்்ொது அறதச் சொப்ிட்ட தீரு்வன் என்ை ்கொ்ததுடன் முதறல 

இருந்தது.
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நீர்க்ககீரி

கண்கொடசியில் உள்ள நீரகககீரிகற்ள்யொ, அல்லது கறைல் வ்ளகறக்யடடில் உள்ள நமது 

நீரகககீரிக்ளின் புறகப்டதறத்யொ கூரந்து கவனிகக மொணவரகற்ள ஊககுவியுஙகள.

கண்கொடசியி்லொ, புறகப்டததி்லொ உள்ள நீரகககீரிறயப ்்ொல்வொ அல்லது ஒரு க்ொருற்ளப 

்்ொல்வொ மொணவரகற்ள மொைி மொைி ்ொவறன கசய்து கொடடச் கசொல்லுஙகள. மறை மொணவரகள 

அவரகள எறதப ்்ொல ்ொவறன கசய்கிைொரகள என்்றத ஊகிதது கண்டு்ிடிப்ொரகள. எ.கொ, ஒரு 

மொணவர, தன்னுறடய உடறலயும் றககற்ளயும் ககொண்டு கண்கொடசியி்லொ புறகப்டததி்லொ 

உள்ள மரதறதப ்்ொல ்ொவறன கசய்யககூடும்.

இந்நடவடிகறகறய இருவர அடஙகிய குழுகக்ளொக மொணவரகற்ளப ்ிரிததும் ்மறககொள்ளலொம்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1: 

்கணணோடி விலளையோடடு

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 5

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனித�ல் ● தபசு�ல் ● புத�ோ்கச் சிந�லன ● தசோல்வளைம்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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இருவர அடஙகிய குழுகக்ளொக மொணவரகற்ள கசயலொறை கசொல்லுஙகள; அதில் ஒருவர 

விவரிப்வரொகவும் ஒருவர வறரவ்ரொகவும் இருகக்வண்டும். விவரிப்வரகள, நீரகககீரி 

கண்கொடசிறய்யொ, நீரகககீரியின் புறகப்டதறத்யொ ்ொரதத வண்ணம் நிறக்வண்டும். 

வறர்வரகற்ள, நீரகககீரி கண்கொடசிறய்யொ அல்லது புறகப்டதறத்யொ ்ொரககொமல்  

திரும்்ி நிறகச் கசய்யுஙகள.

கறைல் வ்ளக றக்யடடில் உள்ள ஆசியொவின் சிைிய நகமுள்ள நீரகககீரியின் புறகப்டதறத நீஙகள 

்யன்்டுததிககொள்ளலொம்.

விவரிப்வரகள, குறைந்தது ஒரு நீரகககீரி மறறும் அதன் சுறறுச்சூழல் ஆகியவறறை 

வறர்வரகளுககு வரணிதது, வறர்வரகள அறமதியொக ஐந்து நிமிடஙக்ளில்  

அந்த வரணறனகற்ள வறரந்துகொடடும் சவொறல மொணவரகளுககு அ்ளியுஙகள.

விவரிப்வரகள, அவரகளுறடய வரணறனகற்ள இயன்ைவறர கத்ளிவொகவும், எ்ளிதில் கற்றன 

கசய்து ்ொரகக இயலககூடியதொகவும் இருககும்வண்ணம் கூைச்கசொல்லி ஊககுவியுஙகள.  

எ.கொ. நம்றம விட இரண்டு மடஙகு உயரமொன மரததின் ககீழ அது உைஙகிகககொண்டிருககின்ைது. 

அதன் வொல் நீ்ளமொனது. அந்த வொல், அதன் உடல்ளவு நீ்ளமொக உள்ளது.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2: 

்கணமூடி வலை�ல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 5 - 6

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● புரிநதுத்கோளளு�ல்/்கற்்றவற்ல்றப் பயனபடுதது�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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மூன்று நிமிடஙகள முடியும்்்ொது, இருவரும் கண்கொடசிறய்யொ புறகப்டதறத்யொ ்ொரறவயிடடு, 

நீரகககீரியின் அறனதது உடல் அம்சஙகளும் அதன் சுறறுச்சூழலும் சரியொக வறரயப்டடுள்ளனவொ 

என்்றத சரி்ொரகக இயலும்.

சிந்தறனறயத தூண்டும் இக்களவிகளுடன், ‘கண்மூடி’ வறரந்த அனு்வதறதக குைிதது 

மொணவரகற்ளப ்்ச றவயுஙகள:

. ‘கண்மூடி’ வறரதல் நடவடிகறகயின் ்்ொது நீஙகள எவவொறு உணரந்தீரகள? அவவொறு 

உணரந்ததறகொன கொரணம் என்ன?

. எந்த உடல் அம்சம் வறரவதறகு ஆகக கடினமொக இருந்தது? ஏன்?

. வறர்வரின் ்வறலறய எ்ளிதொகக, நீஙகள எந்த கசொறகற்ளப ்யன்்டுததினரீகள? 
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. நீரகககீரிகற்ள அதன் நிலக கண்கொடசியி்லொ அல்லது நீருககடியில் உள்ள கண்கொடசியி்லொ கூரந்து 

கவனியுஙகள, அல்லது இந்த கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள. மொணவரகற்ள சிைிய குழுகக்ளொகப ்ிரிதது, 

அவரகள கவனிததவறைின் அடிப்றடயில் மூன்று சிறு வொககியஙகற்ள எழுதச் கசொல்லுஙகள.

கமொழிததிைனில் கவவ்வறு நிறலக்ளில் உள்ள மொணவரகளுககு ஏறைவொறு, கடினததன்றமயில் 

மொறு்டும் சில வொககியஙகற்ள நீஙகள ்கிரந்துககொள்ளலொம். எ.கொ. ‘நீரகககீரிகளுககு விற்ளயொடவும் 

்்சவும் ்ிடிககும்’ அல்லது ‘நீரகககீரிகளுககு விற்ளயொடவும், மல்லுககடடவும், நீருககடியில் 

அக்ரொ்ொடிகஸ் புரியவும் ்ிடிககும்’.

மறகைொரு குழுவுடன் மொணவரகள தொஙகள உருவொககிய வொககியஙகற்ளப ்ரிமொறைம் கசய்து 

்கிரந்துககொண்டு, ரிவரஸ் ச்ரடஸ் விற்ளயொட்வண்டும்; அதொவது ்கிரந்துககொள்ளப்டட அந்த 

வொககியஙகற்ள ஒரு குழு உறுப்ினர ஊகிகக மறை அறனவரும் நடிததுக கொடட்வண்டும்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

ரிவர்ஸ் சதைடஸ்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 6

�ி்றன்கள:  ● வோசித�ல் ● புத�ோக்கேோன முல்றயில் �னலன 
தவளைிப்படுத�ிகத்கோளவது ● தபசு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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இகதலக்டஸ் ்கிளைி

சிஙகபபூர விலஙகியல் ்தொடடததில் உள்ள ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ஐ கசன்று ்ொருஙகள, அல்லது 

இந்தக கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள. இககலகடஸ் கி்ளிக்ளில், ்�ொடிககி்ளிகற்ள அறடயொ்ளம் கொண 

உஙகளுறடய வகுபபு மொணவரகற்ள ஊககுவியுஙகள. ஒவகவொரு மொணவறரயும், அவரகள ்ொரதத 

ஒரு கி்ளிறயயொவது வறரந்து, அவரகள கவனிதத அறனதது வண்ணஙகற்ளயும் அறடயொ்ளம் 

கண்டு, வறரந்த ்டததில் குைியிடச் கசொல்லுஙகள.

இருவர அடஙகிய குழுகக்ளில் மொணவரகள, கி்ளிக்ளின் இைகுகற்ளயும் உடல் அம்சஙகற்ளயும் 

மொறறும் சகதி அவரகளுககு இருந்தொல் அவரகளுறடய கி்ளிகள எந்கதந்த நிைஙகற்ளக 

ககொண்டிருப்றத விரும்புவொரகள என்்றத கலந்தொ்லொசிககலொம்.

அவரக்ளின் நிைத ்தரவுககொன கொரணஙகற்ளத தஙகளுறடய குழு உறுப்ினருககு 

எடுததுககூைவ்தொடு, அவரகளுறடய புது கி்ளிககு மொணவரகள க்யர சூடடவும் ்வண்டும்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1: 

வணணத �டடு 

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4

�ி்றன்கள:  ● உற்று தநோக்கல் ● தபசு�ல் ● புத�ோக்கேோன முல்றயில் �னலன 
தவளைிப்படுத�ிகத்கோளவது

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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மொணவரகற்ள இருவர அடஙகிய குழுகக்ளொக ்ிரிதது, ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ல் 

்திறனந்து நிமிடஙகள சுறைிப ்ொரககச் கசொல்லுஙகள. அதன்வழி, அவரகள கொணும் மூன்று 

விலஙகுகற்ளயொவது வறரந்து, அல்லது புறகப்டம் ்ிடிதது, அல்லது ஒலி/ஒ்ளிப்திவு 

கசய்ய்வண்டும்.

கண்கொடசியில் உள்ள தகவல் ்லறகக்ளிலிருந்து மொணவரகள அவரகள கதரிவுகசய்த விலஙகுக்ளின் 

க்யரகற்ளக கண்டைிந்துககொள்ளலொம். மூன்று விலஙகுகற்ளயும் உள்ளடககிய சிைிய கறத 

ஒன்றை அவரகள ஒலிப்திவு கசய்யலொம். அககறதககு அவரகள ்ின்வரும் கதொடகக வரிறயப 

்யன்்டுததலொம்: “கொடடு வழி்ய மூன்று நண்்ரகளும் நடந்து கசன்றுககொண்டிருந்த்்ொது…”

இந்த ்ொடதறத நீஙகள ்ள்ளியில் நடததினொல், ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’லிருந்து ஒவகவொரு 

மொணவரும் ஐந்தில் மூன்று விலஙகு புறகப்டஙகற்ளத ்தரவு கசய்ய கசொல்லலொம். அவரகள 

்தரவுகசய்யவிருககும் விலஙகுகள குைிதது அவரகள இறணயததில் சில ஆய்வுகற்ளயும் 

்மறககொள்ள விருப்ப்டலொம்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

வனக ்கல�்கள

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 5 - 6

�ி்றன்கள:  ● �்கவல் த�ோ்டர்பு த�ோழில்நுடபதல� ல்கயோளு�ல்  
● புத�ோக்கத�னலேயு்டன எழுது�ல் ● தபசு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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மறுசுழறசி கசய்யப்டட க்ொருடகற்ள றவத்தொ, இறணயததில் உள்ள புததகதறத உருவொககும் 

கசயலிறய றவத்தொ, சிைிய புததகம் ஒன்றை உருவொகக மொணவரகற்ள ஊககுவியுஙகள. அவரகள 

்தரந்கதடுதத மூன்று மிருகஙகற்ளயும், புததொககததன்றமயுடன் அவரகள எழுதவிருககும், ்ின்வரும் 

புறனவு கதொடககவரிக்ளில் ஒன்ைில் கதொடஙகும் ்றடப்ில் இடம்க்ைச் கசய்யுஙகள.

. கொடடில் தொஙகள எவவொறு சந்திததொரகள என்்றத மூன்று நண்்ரகளும் நிறனவுகூறுகிைொரகள...

. மூவரும் நண்்ரக்ளொக இருந்தொரகள, ஆனொல் இப்்ொது அவரகள...
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சிஙகபபூர விலஙகியல் ்தொடடததிலுள்ள ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ஐ ்திறனந்து நிமிடஙகளுககுச் 

சுறைிப்ொரகக மொணவரகளுககு அனுமதி அ்ளியுஙகள. அல்லது, இந்தக கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள. 

குறைந்தது மூன்று மிருகஙக்ளின் சுறறுச்சூழறலயும் நடவடிகறககற்ளயும் உஙகளுறடய 

மொணவரகற்ளக கூரந்து கவனிககச் கசொல்லுஙகள.

வகுப்ில் மொணவரக்ளின் எண்ணிகறக சிைியதொக இருந்தொல் அவரகற்ள ஒரு க்ரிய குழுவில் 

ஒன்ைொக கசயல்்ட கசொல்லுஙகள. வகுப்ில் மொணவரக்ளின் எண்ணிகறக க்ரியதொக இருந்தொல் 

மொணவரகற்ளச் சிறு குழுகக்ளொக ்ிரிதது கசயல்்ட கசொல்லுஙகள.

ஒரு வரியுடன் கறதறயத கதொடஙகி, ஒவகவொரு மொணவரும் கறதககு ஒரு வரிறய ்சரககுமொறு 

ஊககுவியுஙகள. நீஙகள கறதறய இந்த வரியுடன் கதொடஙகலொம் – ‘்ச்றசக கி்ளியும் சிவபபு கி்ளியும் 

்ைககும் நரிககுப ்ககததிலுள்ள மரககிற்ளயில் அமரந்தன’. உஙகளுறடய மொணவரகள இததறகய 

வொககியஙகற்ளக கூைி தததம் கறதகற்ள உருவொககலொம் – ‘்ைககும் நரி எவவொறு தறலககீழொக 

கதொஙகுகிைது என்்றதத கதரிந்துககொள்ள கி்ளி ஆரவமொக இருந்தது’ & ‘அது ்ைககும் நரியிடம் 

்கடடது...’

மொணவரகளுககு திடீகரன எந்த வரியும்  

மனதில் ்தொன்ைவில்றல என்ைொல்,  

அவரக்ளொல் முன்கூடடி்ய தீரமொனிககப்டட,  

நறகச்சுறவயொன வரி ஒன்றைக கூைமுடியும்  

என்்றத அவரகளுககுத கதரிய்டுததுஙகள  

எ.கொ. அய்்யொ மைந்துட்ட்ன, ்்ொச்சுடொ.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

்கல� வட்டம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 6

�ி்றன்கள:  ● புத�ோக்கேோன முல்றயில் �னலன தவளைிப்படுத�ிகத்கோளவது  
● தபசு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ககுச் கசன்று, சருகுமொறன அறமதியொக கூரந்து கவனிககும் இடஙகற்ளக 

கண்டைியுஙகள. அல்லது, இந்தக கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள.

மொணவரகற்ள இருவர அடஙகிய குழுகக்ளொக ்ிரிதது, விண்கவ்ளி மனிதர ஒருவருககு அஞசல் 

அடறடயில் சருகுமொறனக குைிதது எழுதச் கசொல்லுஙகள.  ஒரு விண்கவ்ளி மனிதர சருகுமொறன 

அறடயொ்ளம் கொண உதவும் மூன்ைிலிருந்து ஐந்து வொககியஙகற்ள அவரகள எழுத்வண்டும். எ.கொ.

அன்புள்ள விண்கவ்ளி மனிதருககு,

சருகுமொன் எலியும் அல்ல மொனும் அல்ல.

அதறகு மிகவும் கமலிதொன கொல்கள உள்ளன. 

அவறைின் கண்கள கறுபபு ்்ளிஙகு ்்ொன்ைறவ. 

சறறு ்மம்்டட கமொழிததிைறனக ககொண்ட மொணவரகள சருகுமொறன அறடயொ்ளம் 

கண்டுககொளவதறகொன றக்யடறடத தயொரிககககூடும். ்ின்வரும் வொககியதறத முடிதது, அவரகள 

அந்தக றக்யடறட எழுதத கதொடஙகலொம். 

‘நீஙகள _______்்ொது அது ஒரு சருகுமொன் என்்றத அைிந்துககொளவரீகள’

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

விணதவளைி 

ேனி�ர்்களு்டனோன 

உலையோ்டல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 5

�ி்றன்கள:  ● உற்று தநோககு�ல் ● தசோல்வளைதல� தேம்படுதது�ல் ● எழுது�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள

சருகு ேோன
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சிஙகபபூர விலஙகியல் ்தொடடததிலுள்ள ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ஐ ்திறனந்து நிமிடஙகளுககுச் 

சுறைிப்ொரகக மொணவரகளுககு அனுமதி அ்ளியுஙகள. அல்லது, இந்தக கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள. 

மொணவரகளுககுப ்ிடிதத விலஙகிறனத ்தரந்கதடுககச் கசொல்லுஙகள.

5 மொணவரகற்ளக ககொண்ட வல்லுனரக குழுறவ, அதொவது ஆஙகிலததில் ‘்மண்டல் ஆஃப தி 

எகஸ்்ரட’ஐ அறமகக மொணவரகற்ள அறழயுஙகள. இது, கற்றனயொன சூழநிறலகற்ளக ககொண்டு 

கறைலுககொன அரததமுள்ள, சுவொரசியமொன முறையில் மொணவரகள ஈடு்டககூடிய நடவடிகறககற்ள 

உருவொககப ்யன்்டும் ஒரு கல்வி அணுகுமுறையொகும்.

நொன்கு அல்லது ஐந்து மொணவரகள ககொண்ட சிைிய குழுகக்ளில் மொணவரகற்ளப ்ிரிதது, குழு 

உறுப்ினரகற்ள தறலவர ஒருவறர நியமிககச் கசொல்லுஙகள. அததறலவர, ‘்ிறரற�ல் 

ஃ்்ொரஸ்ட’ல் வொழும் விலஙகுகள எவவ்ளவு மகிழச்சியொக உள்ளொரகள என்்றதக கண்டைிய 

சிஙகபபூர விலஙகியல் ்தொடடததொல் அமரததப்டும் வல்லுனரின் க்ொறுபற் வகிப்ொர. ்ிை 

குழு உறுப்ினரகள, ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ல் தஙகளுககு ்ிடிதத மிருகததின் ்ொததிரதறத 

ஏறறுகககொளவொரகள.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

வல்லுனர்்களைின ப�வி  

‘தேண்டல் ஆஃப் �ி 

எகஸ்பர்ட

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 5 - 6

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● சகீர்தூக்கிப்போர்த�ல் ● உருவோககு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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மொணவ வல்லுனர, அவரகள தயொரிதத ்களவிகளுககும் ்மலொக, ்ரிந்துறரககப்டட 

இக்களவிகற்ளயும் ்கட்றதக கருததில் ககொள்ளலொம்:

1) இஙகு வசிப்து குைிதது உஙகளுககு என்ன ்ிடிததிருககிைது?

2) ்லதரப்டட விலஙகுகளுடன் வசிப்ிடதறதப ்கிரந்துககொளவது ்றைி நீஙகள எவவொறு 

உணரகிைரீக்ள?

3) நீஙகள எதிரககொளளும் சில சவொல்கள என்ன?

4) இஙகு நிம்மதியொக வொழ நீஙகள எவறறைகயல்லொம் விடடுகககொடுகக்வண்டியதொக உள்ளது?

மொணவ வல்லுனர, ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ன் விலஙகு குடியிருப்ொ்ளரக்ளின் ்தில்கற்ள எழுததி்லொ 

அல்லது மின்னியல் சொதனததி்லொ ்திவு கசய்வொர. அவர, தொன் கண்டைிந்தவறைின் சுருககதறத 

வகுப்ின் முன்னர ்றடததுக கொடடுவொர.
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சிஙகபபூர விலஙகியல் ்தொடடததிலுள்ள ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ஐ ்திறனந்து நிமிடஙகளுககுச் 

சுறைிப்ொரகக மொணவரகளுககு அனுமதி அ்ளியுஙகள. அல்லது, இந்தக கொகணொ்ளிறயப ்ொருஙகள.

இருவர அடஙகிய மொணவர குழுகக்ளில், ‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ கொடடிறகு எந்த விலஙகு 

அரசனொககப்ட்வண்டும் என்ை ்களவிககு விறட கொண அவரகற்ள கலந்துறரயொட கசொல்லுஙகள.

‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ கொடடிறகு எந்த விலஙகு அரசனொககப்ட்வண்டும் என்்து குைிதத 

அவரகளுறடய ்யொசறனகற்ள, சிைிய குழுகக்ளில் மொணவரகற்ள ்கிரந்துககொள்ள கசொல்லுஙகள. 

மொைொக, ்ின்வரும் வொககியஙகற்ள முடிககச்கசொல்லுஙகள.

“‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ கொடடிறகு நொன் அரசனொக இருந்தொல், நொன்...”

நீஙகள சில வொககியஙகற்ள எடுததுககொடடொக கூைி வி்ளககலொம். 

“‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ கொடடிறகு நொன் அரசனொக இருந்தொல், நொன் இககொடடின் கவப்தறதத 
தணிகக, கொடடின் நடு்வ ஏரி ஒன்றை கவடடு்வன்.”

“‘்ிறரற�ல் ஃ்்ொரஸ்ட’ கொடடிறகு நொன் அரசனொக இருந்தொல், ்ைககும் நரிறய நொன் 
இககொடடிலிருந்து ஒடடு கமொததமொக விரடடியடிதது ஒழிப்்ன். ஏகனனில்...”

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

நோன ____வோ்க இருந�ோல்...

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4

�ி்றன்கள:  ● புத�ோக்கேோன முல்றயில் �னலன தவளைிப்படுத�ிகத்கோளவது  
● ்கற்்றவற்ல்றப் பயனபடுதது�ல் ேற்றும் சகீர்தூக்கிப் போர்த�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தசய்யும் ந்டவடிகல்க்கள
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விலஙகுகற்ளச் சொரந்த சில ்ழகமொழிகற்ள உஙகளுறடய வகுபபு மொணவரகளுககு அைிமுகம் 

கசய்து றவயுஙகள (எ.கொ. யொறனககு ஒரு கொலம் வந்தொல் பூறனககும் ஒரு கொலம் வரும்)

விலஙகுகற்ளப ்றைிய ஏழு தமிழ ்ழகமொழிக்ளின் முதல் மறறும் இரண்டொம் ்ொதிகளுடன், 

விலஙகுக்ளின் ்டஙகற்ள, மொணவரகற்ள இறணகக றவயுஙகள. சிைிய குழுகக்ளில், மொணவரகள 

்ழகமொழிக்ளின் க்ொருற்ள ஊகிதது, அறதக குைிதது கலந்துறரயொடுவர.

1) யொறனகககொரு கொலம் வந்தொல் பூறனகககொரு கொலம் வரும்

2) யொறனககும் அடி சறுககும்

3) எறும்பு ஊர கல்லும் ்தயும்

4) தொய் புலி எடடு அடி ்ொய்ந்தொல் குடடி புலி ்தினொறு அடி ்ொயும்

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1:  

விலஙகு்கள கு்றித� 

பழதேோழி்கள

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 5 - 6

�ி்றன்கள:  ● எழுது�ல் ● ்கற்்றவற்ல்றப் பயனபடுதது�ல்

பயணத�ிற்குப் பினனர் 
தேற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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5) வடீடில் எலி கவ்ளியில் புலி

6) திருடனுககு ்தள

 ககொடடியது ்்ொல்

7) குரஙகு றகயில் பூமொறல ககொடுததது ்்ொல்
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உஙகளுறடய வகுபபு மொணவரகற்ள இரு குழுகக்ளொகப ்ிரிதது, ்ின்வரு்வறறைப ்்ொன்ை, 

சிந்தறனறயத தூண்டககூடிய விவொதத தறலபபுகற்ள ஒடடி அவரகற்ள விவொதம் புரிய றவயுஙகள

. இந்த உலகததில் விலஙகுகள ்தறவயில்றல

. விலஙகுகளும் மனிதரகளும் ஒருவறரகயொருவர சொரந்துள்ளனர

ஒரு குழு தறலபபுககு ஆதரவொகவும், மறகைொரு குழு தறலபற் எதிரததும் ்்சுவர.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

விலஙகு்கலளைப் பற்்றிய 

விவோ�ம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 5 - 6

�ி்றன்கள:  ● தபசு�ல் ● ஆைோய்�ல்/ சகீர்தூக்கிப் போர்த�ல்

பயணத�ிற்குப் பினனர் 
தேற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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்ின்வரும் தறலபபுகற்ள ஒடடி, ஒரு றமயத தறலபற்யும், ஐந்து சிறு வொககியஙகற்ளயும் 

உள்ளடககிய சுவகரொடடி ஒன்றை வடிவறமகக மொணவரகற்ள ஊககுவியுஙகள:

1) இந்த கறைல் ்யணததில் அவரகள ்ொரதத ஏதொவது ஒரு கண்கொடசி 

2) விலஙகு ்ொதுகொபபு முயறசிகள 

3) சிஙகபபூறரப ்ிைப்ிடமொகக ககொண்ட வனவிலஙகுகற்ளப ்ொதுகொததல்

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

சுவதைோடடி  வடிவலேப்பு

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 4 - 5

�ி்றன்கள: ● எழுது�ல்

பயணத�ிற்குப் பினனர் 
தேற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள


