
வாத்துக்கள் பறத்தல் வாத்துக்கள் பறத்தல் 



வாத்துக்கள்… 

ெபாதுவாக வாத்துக்கள் அவற்றின் இைற சிக்காகவும் 
முட்ைடக்காகவும் மனிதர்களால் வளர்க்க படுகின்றன. 
வாத்துக்கள் ந ல் ந த வல்லைவ. த்து ந ந த
குறி பாக ஆசிய மக்கள் வாத்துக்கைள உண்கிறார்கள்.
வாத்துக்கள் குழுவாக இ க்கும் 



வாத்துக்கள் குழு 



வாத்துக்கள் ஏன் 
க் ின்பறக்கின்றன? 

இைறக்காகவும், தன்ைனக் காத்துக்ெகாள்ளவும் 
பறக்கின்றன 
ெபாதுவாக குளிர் காலத்தில் தன்ைன காத்துக்ெகாள்ள து கு த்த த த்து
ெவ பமான பிரேதசத்ைத ேநாக்கி பறக்கும் 



வாத்துக்கள் எங்ேக 
க் ின்பறக்கின்றன ?

வாத்துக்களின் பயணம் 
ெநடு பயணம் 
சிறு பயணம் சிறு பயணம் 

ெநடு பயணம்- ெவ பமான பிரேதசங்களுக்கு இடம் 
ெபயர்தல் 
சிறு பயணம் இைறைய ேதடும்ேபாது சிறு பயணம்- இைறைய ேதடும்ேபாது 



வாத்துக்கள்எவ்வாறு து
பறக்கும் ?

வாத்துக்கள் ‘V’ ேபான்ற எழுத்தைம பில் பறக்கும்.
இ த அைம  ஒ  வானியக்காற்றைல உ வாக்கும்.
குைற த ஆற்றலில் எளிதாக பறக்க உதவும் குைற த ஆற்றலில் எளிதாக பறக்க உதவும் 
முன் இ க்கும் பறைவ எதிர்க்காற்றின் வ ைவ 
குைறக்கும்.



எவ்வாறு பறக்கும் ?..று ற

அது பின் இ க்கும் பறைவகள் எளிதாக பறக்க 
உதவும்.
ெநடு ர பயணத்தின் ேபாது முன் இ க்கும் பறைவ நடு ர த்த து மு இ கு ற
ேசார்வைட தால் பின்னால் இ க்கும் பறைவகளில் 
ஒன்று அதனிடத்ைத மாற்றிக்ெகாள்ளும்.



ேகள்விகளுக்கு பதில் தரவும் 

நங்கள் உங்கள் குழுவின் தைலவராக இ தால் 
உங்களுக்கு உள்ள பாடங்கள் என்ன?
எ படி எல்லா வாத்துகளும் ஒேர மாதி யான 
ேவகத்ைத பராம கின்றன ?
ஒ  வாத்து காய படும் ெபாழுதும், உடல் 
நலக்ேகட்டி ம், வாத்துகள் என்ன நடவடிக்ைககைள 
எடுக்கின்றன? 



நாம் ஒன்ைற ேதர்வு ெசய்ய 
ே ண்டும்ேவண்டும் 
நான் அ சலகத்தில் பணியாற்ற ந த்த ற்ற
வி ம் கிேறனா ?
மற்ெறா  வர்த்தகத்தில் பங்களிக்க 
வி ம் கிேறனா ?வி ம் கிேறனா ?
சில சட்ட திட்டங்கைள ம் பின்பற்றுத ம், 
சில பாத்திரங்களாக  ெசயல்படுத ம் த்தர டுத
ேதைவ.
உங்கள் வட்டில் நிைலைம எ படி ?



பின்பற்ற ேவண்டியைவ 

நம்முைடய அ வலக வா க்ைகயி ம் நாம் ந மு ந
பின்பற்ற ேவண்டிய விதிமுைறகளும், ஏற்று  
ெசயல்பட ேவண்டிய பாத்திரங்களும் உண்டு.
இைண து ெசயல்பட்டால் ஆள் இைண து ெசயல்பட்டால் ஆள் 
பற்றாக்குைறைய தவிர்க்கலாம் 
மன ேசார்வு ேபான்ற பிர சைனகள் வு ற ர
குைற ம் 



விைளயாட்டு

வா த்து அட்ைடகள் வடிவைமத்தல்து
உங்களில் 3 நபர்கள் - தர நிர்ணய ேநாக்கர்கள்
1 குழு – 5 நபர்கள்
கீ கா ம் ன்று நிக வுகளுக்கு 2-வா த்துக கா ம் ன்று நிக வுகளுக்கு 2 வா த்து
அட்ைடகள் தயா க்க ேவண்டும்
தபாவளி
பிற த நாள்பிற த நாள்
கிறி தும

ஒேர மாதி யான வடிவைம  அவசியம்
ட் ின்அட்ைடயின் அளவு – 15x10.5 cm

6-8 வார்த்ைதகள் ெகாண்டதாக இ க்க ேவண்டும்    



விதிமுைறகள்

4 வண்ணங்கள் மட்டும் பயன்படுத்த டு டுத்த
ேவண்டும்
தர நிர்ணய ேநாக்கர் மதி ெபண் அளி பார்

ட்  க்  க்  பலதர பட்ட வடிவைம களுக்கு – 5 ஊக்க 
மதி ெபண்கள்
ேதைவயான ெபா ட்கள் கிடங்கி ேதைவயான ெபா ட்கள் கிடங்கி 
ேமலாள டம் கிைடக்கும்
கூடுதலாக  ெபற்று பயன்படுத்தாத 
வ்ெ ெ ட் க் ம் ி ெ ண் ள்ஒவ்ெவா  ெபா ட்களுக்கும் 2 மதி ெபண்கள் 

கழிக்க படும்   
     



விைட அளிக்கவும்

உங்கள் குழுவில் எவ்வளவு ெபா ட்கள் குழு வு
ைகயி பில் இ க்க ேவண்டும் என்பைத 
தர்மானி பவர் யார்?
ங் ள் ின் ின் உங்கள் குழுவின் 'வடிவைம பின் 

ெபா ளாளர்' யார் ?
உங்கள் குழுவில் வண்ணங்கைளத் ேதர்வு உங்கள் குழுவில் வண்ணங்கைளத் ேதர்வு 
ெசய்வது யார்?
உங்கள் குழுவில் எத்தைனேபர் குழு த்த
வடிவைம ைப வைர தனர்?



விைட அளிக்கவும்
உங்கள் குழுவில் யார் ெசாற்கைள எழுதினார்?

உங்கள் குழுவில் தயா க்க பட்ட அட்ைடகளின் குழு த அ
எண்ணிக்ைகைய ம் தரத்ைத ம் ச பார்த்தது 
யார்?

அட்ைடகைள மதி படு ெசய்ேவார்களிடம் 
எடுத்து  ெசன்றது யார்?

அதிக அளவில் வா த்து அட்ைடகைள  
ெசய்வதின் லம் உங்களின் உற்பத்தித் 
திறைன உங்களால் அதிக த்தி க்க முடி மா?திறைன உங்களால் அதிக த்தி க்க முடி மா? 
எ படி ? 




