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கல்வியாளரகளுக்கு

விலங்கு நண்பர்கள்:

புலி்களைப் ்பற்ிக் 

அ்ிந்துக்கொள்்வொம்:

்வடளடையொடுவதொலும் அவற்ின் இருப்்பிடைங்்கைொன ்கொடு்களை 

அழிப்்பதொலும் புலி்கைின் இனம் அச்சுறுததப்்படடு வரு்கின்்ன. 

இப்்்பொது சுமொர 3000 புலி்கள் மடடு்ம உள்ைன.

புலி்கள் நீரில் நன்்ொ்க நீந்தக் கூடியளவ. 

இளவ தனது இளைளய நீரில் இ்ங்்கித 

்தடி ்வடளடையொடும் ஆற்ல் 

க்கொணடைளவ.

முன்க்பல்லொம் புலி்கள் சிங்்கப்பூரில் 

்கணடை்படி திரிந்துவந்துள்ைன. ்களடைசியொ்க 

இப்்படித திரிந்த புலி்கைில் ஒன்று 1930-

இல் சுவொ சூ ்கொங் ்கிைொமததில் சுடடுக் 

க்கொல்லப்்படடைது.

இவறறுக்கு மனிதளன விடை ஆறு 

மடைங்கு கதைிவொன ்கண்பொரளவத 

தி்ன் இருப்்பதொல், இளவ இைவிலும் 

்வடளடையொடு்கின்்ன.

கவள்ளைப் புலி்கள் மி்கவும் 

அரிதொ்கிவிடடைன. இதளன நீணடை 

்கொலமொ்க யொரும் இதுவளை 

்கணடைதில்ளல.

புலி

1.

2.

4.

3.

5.
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குழந்தைகளுக்குப் பயனபடுத்து்தைற்குரிய்்

எது புலி்களை வலிளமயொன 
்வடளடையொடும் மிரு்கமொ்க ஆக்கு்கி்து?

புலி்கைின் ்பொதங்்கள் கமதளத ்்பொன்று மிருதுவொ்க இருப்்பதொல் இளவ 

கமல்ல ்பதுங்்கித தன் இளையின் மீது ்பொய்ந்து ்பிடிக்்க ஏதுவொ்க உள்ைது. 

இளவ 10 மீடடைர வளை ்பொய்ந்து கசல்லும் தன்ளம க்கொணடைளவ.

புற்களுக்கு 
இளடை்ய 

மள்ந்துக்கொள்ை 
உதவும் ்்கொடு்கள் 
க்கொணடை ்தொல்

 நல்ல 

்கண்பொரளவ

நல்ல 

்்கடடைல் 

தி்ன்

இளையின் 

மீது ்பதுங்்கிப் 

்பொய உதவும் 

மிருதுவொன 

்பொதங்்கள்இளைளயக் 
்கடிததுக் 
க்கொல்ல 
உதவும் 

வலிளமயொன, 
கூரளமயொன 

்பற்கள்

இளைளயக் 

்கணடை்ிய 

உதவும் ்மொப்்ப 

சக்தி

இளைளயப் ்பற்ி 

இழுக்்க உதவும் 

கூரளமயொன 

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

்பொர, நிளன, சிந்தி ்்கள்வி்கள்

‘்பொர-நிளன-சிந்தி’ என்் உததிளயப் ்பயன்்படுததி உங்்கள் 

குழந்ளத்களுடைன் ஓர உளையொடைளலத கதொடைங்குங்்கள். உங்்கள் 

குழந்ளத்கள் தொமொ்க்வ ்்கள்வி்களை உருவொக்்கச் கசய்யுங்்கள்!

•  இப்்படைததிலுள்ை நி்ங்்களைக் 

்கணடை்ிந்து கூறு்க.

•  புலியின் உடைல்்பொ்கங்்களைக் 

கூறு்க.

• ...நொன் ்பொரக்்கி்்ன்.

்பொர: நிளன: சிந்தி:

•  இந்தப் புலி அடுதது 

என்ன கசய்யும் என நீ 

நிளனக்்கி்ொய்?

•  இந்தப் புலி எளத ்நொக்்கிச் 

கசல்்கி்து என நீ 

நிளனக்்கி்ொய்?

• ...நொன் நிளனக்்கி்்ன்.

•  இந்தப் புலி எப்்படி 

்வடளடையொடும் எனச் 

சிந்திக்்கின்்்ன்.

•  ...எதனொல் என நொன் 

சிந்திக்்கின்்்ன்.

•  ...என்ன எனச் சிந்திக்்கின்்்ன்.
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நடைவடிக்ள்க 1:  
குணங்்கள் / கசொல்விளையொடடு

குழு / தனிந்பர நடைவடிக்ள்க

்படி1.

்படி2.

உதிரிப்்பொ்கங்்கள்

கவவ்வறு வடிவங்்கைிலுள்ை உதிரிப் க்பொருட்களை எடுததுக்க்கொள்்க. (எ-டு. 

வடீடிலுள்ை அல்லது வகுப்்பள்யிலுள்ை குச்சி்கள், இளல்கள், க்பன்சில்்கள், 

க்பொததொன்்கள், மறுசுழறசிக்்கொன குடுளவ்கள் ்்பொன்்ளவ)

இந்த உதிரிப் க்பொருட்களைக் க்கொணடு ‘பு-லி’ என்் கசொல்ளல 

வடிவளமக்்கவும்.

கூடுதல் சவொல்: புலி்யொடு கதொடைரபுளடைய இதை கசொற்களைக் ்கணடை்ிந்து 

அவறள் ்மறகசொன்ன ்பொணியி்ல்ய ்ச்கரிதது ளவததுள்ை 

க்பொருட்களைப் ்பயன்்படுததி கசொற்களை வடிவளமததுக்்கொடடு்க.
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நடைவடிக்ள்க 2:  
ஒரு புலியின் ்களத

குழு நடைவடிக்ள்க

்படி1.

்படி2.

்படி3.

மறுசுழறசி கசய்யப்்படடை க்பொருட்கள், 
்கததரிக்்்கொல், நூல், ்பளச, க்பன்சில் 
மறறும் தொள்

கு்ிப்்பொ்க அதிலுள்ை கவள்ளைப் புலியின் மு்கதளத நன்்ொ்க உறறுக் 

்கவனிக்்கவும்.

்ச்கரிதது ளவததுள்ை மறுசுழறசி கசய்யப்்படடை க்பொருட்களையும் இதைப் 

க்பொருட்களையும் ளவததுக்க்கொணடு புலி மு்கமூடி ஒன்ள்த தயொரிக்்கவும்.

இந்த மு்கமூடிளய அணிந்துக்கொணடு நடிக்கும் வணணம் ஒரு ்களதளய 

உருவொக்்கிப் ்பின் இம்மு்கமூடிளய அணிந்துக்கொண்டை அக்்களதளய நடிததுக் 

்கொடடைவும்.


