
স�ােহর ে�ম অ�াি�িভ�ট               
বাড� অ�ানাটিম: রিকং বাড�  
িথম: হাডসন নদীর বন��াণী; ফম � এবং ফাংশন 

বয়স: ৫-৮ 
��িতর সময়: ৫ িমিনট 
কায �কলােপর সময়: ২০-৩০ িমিনট  
 

কায �কলােপর সারাংশ: 

এই পাঠ�ট িশ�াথ�েদর পািখেদর সং�ািয়ত শারীিরক ৈবিশ���িল সনা� করেত েশখায়। �িত�ট ৈবিশে��র কায �কািরতা িনেয় 
আেলাচনা কের, িশ�াথ�রা �িত�ট অংেশর তাৎপয � অে�ষণ কের। এই পাঠ�ট পািখর েমৗিলক শারীরবৃি�েক েভেঙ েদয় এবং 
েসই সােথ েশখায় েয কীভােব পািখর েঠােঁটর ৈবিশ���িল খাওয়ােনার অভ�াসেক �ভািবত কের। এই পাঠ�ট িশ�াথ�েদর �কৃত 
�াণীর আকার এবং রঙ িবেবচনা কের হাডসন িরভার পােক�র �াণীর এক�ট ৈনপুণ� উপ�াপনা ৈতির করেত েদয়।  
 
উে�শ�:  
▪ িশ�াথ�রা এক�ট ই�ােরি�ভ �াফেটর মাধ�েম পািখর েমৗিলক শারীর�ান এবং �িত�ট অংেশর কাজ িশখেব 

▪ িশ�াথ�রা হাডসন িরভার পােক�র �াণীেদর আচরণ এবং বাস�ান স�েক� িশখেব 

উপকরণ: 
▪ বাড� অ�ানাটিম ডায়া�াম 

▪ �চ েটপ বা আঠা 

▪ কাগেজর ে�ট 

▪ মাক�ার/রঙ 

▪ িনম �াণ কাগজ 

▪ পালক (ঐ��ক) 

▪ �গিল েচাখ (ঐ��ক) 

ভূিমকা: 
িবিভ� ধরেণর পািখ সনা� করা েবশ সহজ হেত পাের যখন আপিন জােনন েয কী স�ান করেত হেব এবং �� করার 

সেব �া�ম জায়গা হল পািখর শারীর�ান েশখা। পািখরা একই েমৗিলক শরীেরর অংশ�িল ভাগ কের, তেব তারা িবিভ� �জািতর 

জন� আলাদা েদখেত পােব। এই পাথ �ক��িলও পিরবত�ন করেব িকভােব এক�ট পািখ কাজ কের। �ধ ুিনেচর ছিব�েলা েদেখ 

িনন: 
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 আেমিরকান েকে�ল    হলুদ-েপটযু� স�াপসাকার   কমন টান � 
 

এটা পির�ার েয এই ছিব�েলা সব পািখর, িক� েকন? আপিন িক িতন�ট ৈবিশে��র কথা ভাবেত পােরন যা আপনােক জানােত 

পাের েয এ�িল পািখ? (ইি�ত: শরীেরর অংশ�িল স�েক� িচ�া ক�ন যা মানুেষর েনই।)  

 

পাঠ প�িত: 

পালক, ডানা এবং েঠােঁটর মেতা �জিনস�িল খুব �� কের েদয় েয এ�িল পািখ, এ�িল কুকুর না মানুষ নয়! নীেচর িচ��ট 

পয �ােলাচনা ক�ন যা এক�ট পািখর সম� েমৗিলক অংশ�িল েদখায় এবং তারপের এক�ট কাগেজর ে�ট, মাক�ার, িনম �াণ 

কাগজ এবং আপিন যা ব�বহার করেত চান অন�ান� উপকরণ ব�বহার কের আপনার িনেজর এক�ট পািখ ৈতির করেত 

িনেদ�শাবলী অনুসরণ ক�ন। 
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িনরেদশাবিল 

1. আপনার পািখর শরীর ৈতির করেত আপনার কাগেজর ে�টেক অেধ �ক 

ভাজঁ ক�ন। 

2. মাক�ার, ে�য়ন, পালক, িনম �াণ কাগেজর িবট, আঠা, েটপ এবং অন� যা 
িকছ�  আপিন আপনার ে�েট এক�ট পািখর শরীেরর িবিভ� অংশ (উপের 

েদখােনা হেয়েছ) েযাগ করেত চান তা ব�বহার ক�ন। আপিন আপনার 

ে�েট সরাসির পা এবং পােয়র পাতা আকঁেত পােরন, বা েস�িল ৈতির 

করেত অন�ান� উপকরণ সংযু� করেত পােরন।  

3. আপিন েকান ���পূণ � অংশ ভ� েল যানিন তা িন��ত করেত উপেরর 

িচে� �িত�ট শরীেরর অংেশর পােশর বা��িল েচক ক�ন। েবানাস: 

আপনার পািখর িবিভ� অংশ েলেবল ক�ন। 

4. েযেকােনা আঠােলা বা েভজা কািল �কােত িদন। 

5. আপনার ে�ট�ট সামান� উে�াচন ক�ন, যােত আপনার পািখ দাড়ঁােত পাের। আপিন যিদ পা সংযু� কের 

থােকন তেব ভারসাম� বজায় রাখা িকছ� টা ক�ঠন হেত পাের। আপিন যিদ পা আকঁেত থােকন, তাহেল 

আপিন আপনার পািখেক িপিকং অনুকরণ করেত ব�ৃাকার �া� বরাবর িপছন িপছন েদালােত পােরন! 

6. আপনার পািখর নাম বলুন। অেনক পািখর নাম তােদর শরীেরর অংশ�িলর জন� েদওয়া হেয়েছ যা তােদর 

অন�ান� �জািত েথেক আলাদা কের, েযমন হলুদ-েপটযু� স�াপসাকার বা �ারেলট ট�ানাগার। আপনার 

পািখর েকান অংশ এ�টেক অনন� কের েতােল?  

এক�ট রিকং বাড� ��াফট েকমন হেত পাের তার এক�ট উদাহরণ এখােন।  

 

7. ঐ��ক: নীেচ পািখর ফম � এবং কাজ স�েক� আরও তথ� পয �ােলাচনা ক�ন: 

● েচাখ: মানুষ এবং অন�ান� �াণীর মেতাই েচাখ পািখেদর েদখেত সাহায� কের। তারা খাবার, আ�য় 

খুেঁজ েপেত পাের এবং কখন তােদর েচাখ ব�বহার কের িশকারীেদর েথেক দেূর উড়েত হেব তা 
জানেত পাের। পািখর েচাখ �জািতর উপর িনভ�র কের বড় বা েছাট হেত পাের। বড় েচাখ �ায়শই 

পািখেদর মেধ� পাওয়া যায় যারা রােত িশকার কের, কারণ তারা েবিশ আেলা েশাষণ করেত স�ম। 
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●  মুকুট: মুকুট এক�ট পািখর মাথার এেকবাের উপেরর অংশ। পািখ 

সনা� করেত সাহায� করেত পাের েয এলাকায় উে�খেযাগ� পালক বা 
রং স�েক� কথা বলার সময় এ�ট সাধারণত উে�খ করা হয়। িকছ�  পািখ, 

েযমন উ�র কািড�নাল, এই এলাকায় এক�ট ে�� আেছ েযন এ�ট এক�ট 

মজাদার ট� িপ পেরেছ। এ�ট এক�ট অিভেযাজন যা িকছ�  পািখেক স�াব� 
স�ীর কােছ আকষ �ণীয় মেন করেত সাহায� কের। 

● মাথা: আপিন �ায়শই েদখেত পােরন েয পািখরা অদ্ভ� ত েকােণ তােদর 

মাথা নড়াচড়া করেছ এবং তােদর চারপােশ বক করেছ, িকছ�  পািখ 

এমনিক তােদর মাথা �ায় পুেরা পথ ঘুিরেয় িপছেনর িদেক মুখ করেত 

পাের। এর কারণ পািখেদর েচাখ এেক অপেরর েথেক অেনক দেূর। �ত 

এবং আপাতদৃ��েত িব� মাথা নড়াচড়া পািখেদর তােদর চারপােশর আরও ভাল দৃশ� েপেত সাহায� 
কের।  

● েঠাটঁ: পািখর চ�ু শ��শালী এবং িবিভ� আকার এবং আকাের আেস। এই পাথ �ক��িল তারা যা 
খায় তার সােথ িমেল যায়। উ�র কািড�নােলর এক�ট েছাট পু� েঠাটঁ রেয়েছ যা এ�ট �চ� র ফল এবং 

বীজ েখেত সাহায� কের। আেমিরকান ক�াে�েলর ধারােলা �কযু� েঠাটঁ রেয়েছ যা তােদর 

েপাকামাকড় এবং ইঁদুেরর মেতা েছাট �াণী েখেত সাহায� কের। 

● িপঠ: পািখর িপঠ িনেয় কম আেলাচনা হয়। পািখেদর িপেঠ অত�� শ��শালী েপশী রেয়েছ যা 
তােদর বাতােস থাকেত এবং উেড় যাওয়ার পের ওঠানামা করেত সহায়তা করার জন� ���পূণ �। 

● বুক: এই অ�ল�ট �ায়শই র�ঙন হয় এবং পািখেদর �ারা গিব �ত হয় যখন তারা স�েমর জন� ��ত 

থােক। এ�ট এক�ট খুব শ��শালী এলাকা কারণ এই েপশী�িল পািখেদর তােদর ডানা ঝাপটােত 

এবং উড়েত সাহায� কের, এেত �চ� র শ�� লােগ! 

● ডানা: ডানা পািখেদর উড়েত স�ম কের। অ�ালবা�েসর 

মেতা পািখেদর দীঘ � দরূে� উঠেত সাহায� করার জন� 
অিতির� ল�া ডানা থােক, েযখােন েপ�ুইেনর প�ােডেলর 

মেতা ডানা থােক যা সাতঁােরর জন� ভাল। 

● েপট: পািখর েপট �ায়ই েছাট, সামান� ত� লত� েল পালেক 

আবতৃ থােক যা পািখেদর উ� রাখেত সাহায� কের। তােদর 

স�াব� স�ীেদর েথেক আলাদা হেত সাহায� করার জন� 
তারা র�ঙন হেত পাের, অথবা তােদর পািরপাি� �ক পিরেবেশর সােথ িমেশ েযেত সাহায� করার জন� 
তােদর বশীভূত হেত পাের। 
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● পা: যিদও েবিশরভাগ পািখ দীঘ � দরূে� �মণ করার সময় 

উেড় যায়, পািখেদর পা এখনও তােদর হাটঁা, লাফােনা এবং 

খাবােরর িদেক েদৗড়ােত বা িশকারীেদর েথেক দেূর েযেত 

সহায়তা করার জন� ���পূণ �। ে�ট এে�েটর মেতা িকছ�  
পািখর ল�া পা থােক যা তােদর মাছ িশকার করার সময় 

পািনর ধাের দাড়ঁােত সাহায� কের। 

● পােয়র পাতা: পািখর পা তােদর হাটঁেত এবং েদৗড়ােত 

েদয়, িকছ� , আেমিরকান েকে�েলর মেতা, তােদর 

িশকােরর সময় িশকার ধরেত সাহায� করার জন� শ��শালী ট�ালন (বা নখর) থােক। অন�রা, 
ম�ালাড� হােঁসর মেতা, তােদর পােয় জালা লাগােনা থােক যােত তারা পািনর মধ� িদেয় প�ােডল 

করেত এবং সাতঁার কাটেত সহায়তা কের। 

● েলজ: পািখেদর ভারসাম� বজায় রাখেত এবং তােদর উ�য়েনর উ�তা িনয়�েণ সাহায� করার 

জন� উড়েত েলজ ব�বহার করা হয়। এই অ�ল�ট কখনও কখনও পািখেদর সােথ সংযু� 

আলংকািরক পালেকর �ারা আ�ািদত হয় যােত তারা স�ীেক আকষ �ণ করেত সহায়তা কের।  

 

 


