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கல்வியாளரகளுக்கு

விலங்கு நண்பர்கள்:

மனிதக் குரங்கு்கள்  

்பற்றிக் அ்றிந்து 

க்கொள்்வொம்: ஓரங்குட்ொன் குரங்கு வக்ககைச் ்ேரந்தகவ. இவறறுக்குக் 

குரங்கு்ககைப் ்்பொல வொல் இருப்்பதறில்கல.

இவறறுக்கு மரக்்கறிகை்ககை இறு்கப் 

்பற்றிக்க்கொள்ை உதவும் நீண் 

விரல்்ககைக் க்கொண் ்பொதங்்கள் 

உள்ைன.

இவற்றின் குடடி்கள் ஏழு முதல் 

எடடு ஆணடு்கள் வகர தமது 

தொ்ைொடு தங்்கறிைிருந்து தங்்கைின் 

்பிகைப்்பிறகுத் ்தகவைொன 

தறி்ன்்ககை விகைைொடடு்கைின் மூலம் 

்கறறுக்க்கொள்்கறின்்ன.

இவற்றின் நீண் க்க்கொல்்கள் மரம் 

விடடு மரம் தொவும் அைவுக்கு நீைமொ்க 

உள்ைன.

மலொய் கமொைறிைில், ‘ஓரொங்’ என்்ொல் 

மனிதன் மறறும் ‘குன்்ொன்’ என்்ொல் 

்கொடு என்று க்பொருள். என்வ, 

‘ஓரொங்குட்ொன்’ என்்பது ‘்கொடடு மனிதன்’ 

என்்பகதக் கு்றிக்்கறி்து.
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ஓரொங்
குட்ொன்
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குழந்தைகளுக்குப் பயனபடுத்து்தைற்குரிய்்

எது ஓரொங்குட்ொகன மரம் ஏறுவதறில் 
தறி்கமேொைிைொ்க ஆக்கு்கறி்து?

ஓரொங்குட்ொன் என்் இந்த வக்கக் குரங்கு்கள் ்்பொரனி்ைொ மறறும் 

சுமத்ரொவில் உள்ை மகலக்்கொடு்கைில் ்கொணப்்படு்கறின்்ன. இதுதொன் மரத்தறில் 

வொழும் மறி்கப்க்பரிை விலங்்கொகும். இது ்பொரப்்பதறகு மறி்கப் க்பரிைதொ்க 

இருந்தொலும் இது லொவ்கமொ்க மரம் விடடு மரம் தொவும் ஆற்ல் உக்ைது.

்கறிகைவிடடு ்கறிகை 

தொவக்கூடிை வக்கைில் 

அகமந்த நீண் மறறும் 

வலறிகமைொன க்க்கொல்்கள் ்கறிகை்ககைப் 

இறு்கப் 

்பற்றிக்க்கொள்ை 

உதவும் நீண் 

விரல்்கள்

்வ்கமொ்க 

ஏ்றிைி்ங்்க 

உதவும் துரிதமொ்கச் 

கேைல்்படும் 

்பொதங்்கள்

தொவிச் 

கேல்லும்்்பொது 

வைறி்கொடடும் 

கதைிவொன 

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

்பொர, நறிகன, ேறிந்தறி ்்கள்வி்கள்

‘்பொர-நறிகன-ேறிந்தறி’ என்் உத்தறிகைப் ்பைன்்படுத்தறி உங்்கள் 

குைந்கத்களு்ன் ஓர உகரைொ்கலத் கதொ்ங்குங்்கள். உங்்கள் 

குைந்கத்கள் தொமொ்க்வ ்்கள்வி்ககை உருவொக்்கச் கேய்யுங்்கள்!

•  இந்தப் ்ப்த்தறில் நீ 

்கொண்பனவறக்க் கூறு்க.

•  இங்கு எத்தகன 

ஓரொங்குட்ொன்்கள் உள்ைன?

• ...நொன் ்பொரக்்கறி்்ன்.

்பொர: நறிகன: ேறிந்தறி:

•  இந்தக் குடடி ஓரொங்குட்ொன் 

தன் க்க்ககைக் க்கொணடு தன் 

தொைின் ்கழுத்கதச் சுற்றி என்ன 

கேய்்கறி்து என நீ நறிகனக்்கறி்ொய்?

•  இந்த ஓரொங்குட்ொன்்கள் 

மரங்்கைில் எவவொறு ந்கரந்து 

கேல்்கறின்்ன என்று நீ 

நறிகனக்்கறி்ொய்?

• ...என நொன் நறிகனக்்கறி்்ன்.

•  இந்த ஓரொங்குட்ொன்்கள் 

அடுத்து என்ன கேய்யும் என 

நொன் ேறிந்தறிக்்கறின்்்ன்.

•  ...எப்்படி எனச் 

ேறிந்தறிக்்கறின்்்ன்.

•  ...எங்கு எனச் 

ேறிந்தறிக்்கறின்்்ன்.
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ந்வடிக்க்க 1 
 இது ்்கொணிச்ேொக்கு அல்ல

குழு ந்வடிக்க்க

்படி1.

்படி2.

இந்தக் ்்கொணிப்க்பப் ்்பொல ்கொடேறிைைிக்கும் ்வறு 
ஏதொவது ஒரு க்பொருள்

்கொகணொைிகைக் ்கொணவும். அதறில் கமரலறின் என்் ஓரொங்குட்ொன் 

்்கொணிப்க்பகைக் க்கொணடு விகைைொடுவகதக் ்கவனிக்்கவும்.

தூணடுதல் ்்கள்வி்கள்: 

  • கமரலறின் ்்கொணிப்க்பகைக் க்கொணடு என்ன கேய்்கறி்து? 

  • இந்தக் ்்கொணிப்க்பகை ்வறு எதறக்கல்லொம்/எவவொக்ல்லொம் ்பைன்்படுத்தலொம்?

்்கொணிப்க்ப அல்லது ்்கொணிப்க்ப ்்பொன்் ஒரு க்பொருகைக் ்கணடு்பிடிக்்கவும். 

அதகன ்வறு எவவொக்ல்லொம் புதுகமைொ்கப் ்பைன்்படுத்தலொம் என 

்ைொேறிக்்கவும். உனது ்ைொேகனகை வொரத்கத்கள் அல்லது கேைல்்கைின் மூலம் 

விைக்்கவும். எ-டு. இது ்்கொணிப்க்ப அல்ல; இது ஒரு க்ப.

ஒரு ்படி ்மலொ்க, கேொற்கைில் வொய்கமொைறிைொ்க விக்்ககைக் கூ்கவக்்கொமல், 

கேய்க்க்கைின் மூலம் கவைிப்்படுத்தக் கூடிை ‘கே்ரட’ எனப்்படும் ஒரு விகைைொடக் 

விகைைொ்லொம்.
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ந்வடிக்க்க 2: 
்கணணொடி விகைைொடடு

குழு ந்வடிக்க்க

்படி1.

்படி2.

உனது உ்ல்

்ீக்ை உள்ை 3 ்ப்ங்்கைிலறிருந்து உனக்குப் ்பிடித்த ஒன்க்த் ்தரந்கதடு.

உன் நண்பனி்ம் அந்த ஓரொங்குட்ொகனப் ்்பொல ்பொவகன கேய்து ்கொடடி நீ 

்தரந்கதடுத்துள்ை ஓரொங்குட்ொன் எது எனக் ்கணடு்பிடிக்்கச் கேொல். 

தூணடுதல் ்்கள்வி்கள்: 

   • எதனொல் அந்த ஓரொங்குட்ொகன உனக்குப் ்பிடித்துள்ைது?

   •  நீ அதனி்ம் எவறக்கைல்லொம் ்கவனித்தொய்? ஓரொங்குட்ொனின் நறி்ம், அைவு, 

வடிவம் ஆ்கறிைவறக் உன் நண்பனி்ம் விவரித்துக் கூறு. 

   • அதன் உணரவு எப்்படி உள்ைது என நறிகனக்்கறி்ொய்? 

   • அது என்ன நறிகனக்்கறி்து என நீ நறிகனக்்கறி்ொய்?


