স�ােহর ে�ম অ�াি�িভ�ট
বাড� িবক বুেফ
িথম: পািখ, অিভেযাজন, বাস�ান
বয়স: ৫-৮ বছর বয়সী
��িতর সময়: ৫ িমিনট
কাযকলােপর
�
সময়: ২০ িমিনট
কাযকলােপর
�
সারসংে�প:
হাডসন িরভার পাক� কানাডা িগজ, লাল েলজযু� বাজপািখ, গান চড়ুই এবং উ�েরর ি�কার কাঠেঠাকরা
সহ �ানীয় এবং পিরযায়ী পািখ �জািতর এক�ট পিরসেরর জন� ���পূণ আবাস�ল
�
�দান কের।
আসেল, ১০০ �টরও েবিশ �জািতর পািখ রেয়েছ যা �িত বছর পােক�র মধ� িদেয় উেড় যায়!
স�ােহর এই STEM অ�াি�িভ�ট িশ�াথ�েদর েশখায় েয কীভােব �িত�ট পািখর �জািতর অনন�
অিভেযাজন রেয়েছ যােত তারা এক�ট ই�ােরি�ভ েগম যােক আমরা বাড� িবক বুেফ বলেত পছ� কির
তার সােথ েবঁেচ থাকার জন� �েয়াজনীয় খাবার েপেত সহায়তা কের। িশ�াথ�রা আিব�ার করেব েয িনিদ� �
েঠাঁেটর আকার�িল েকাথায়, কীভােব এবং কী খায় তার সূচক। পােক�র মেধ� েঠাঁেটর আকৃিতর ৈবিচ��
এখােন আমােদর বািড়র উেঠােন অেনক �জািতর িবকােশ সহায়তা কের।
উে�শ�:
●

বুঝেত হেব হাডসন িরভার পােক� িবিভ� �জািতর পািখ রেয়েছ

●

েবাঝার জন� িবিভ� �জািতর পািখর খাবােরর সােথ িমল রাখার জন� িবিভ� ধরেণর েঠাঁট রেয়েছ

●

িবিভ� �জািতর পািখর খাদ� তােদর পছে�র পিরেবেশর সােথ সংযু� করা

●

এক�ট ��য়াকলােপর সময় সূ� েমাটর দ�তা অনুশীলন করা যা পািখর েঠাঁেটর ফাংশেনর সােথ
সর�ােমর ত� লনা কের

পােঠর উপকরণ:
●

বাড� িবক বুেফ পাঠ পিরক�না

●

বাড� িবক বুেফ ওয়াক�শীট (এক�ট �াট� েফান বা ট�াবেলেট মুি�ত বা ��নশট)

●

কাগজ (ঐ��ক)

●

েপ��ল

●

২�ট েছাট বা�ট

●
●

ট�ইজার
চপি�ক

●

�কেনা মটর��ট বা িসিরয়াল বা �কেনা েপাষা �াণীর খাবােরর ��ট

●

টাইমার

পটভূ িম:
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হাডসন িরভার পােক� ১০০ �টরও েবিশ �জািতর পািখ রেয়েছ! পািখ হল জ�টল �াণী যা িবিভ� আকার,
আকার এবং রেঙর হেয় থােক। সমেয়র সােথ সােথ, িনিদ� � �জনগত তথ� এবং অিভেযাজন�িল বংেশর
কােছ ে�রণ করা হেয়েছ যা �িত�ট পািখর �জািতর পিরেবেশর উপর িভি� কের তার অনন� �প ৈতির
কের। েঠাঁেটর আকৃিত, শরীেরর আকৃিত, ডানার আকৃিত, পােয়র আকৃিত এবং রঙ সহ শারীিরক
ৈবিশ���িল আমােদর পািখর আচরণ এবং পছে�র আবাস বা বািড় স�েক� বলেত পাের। এই
ৈবিশ���িল িব�ানীেদরেক এক�ট পািখ েকাথায় এবং কীভােব বাস কের েস স�েক� অেনক িকছ� বেল।
েঠাঁেটর আকৃিত�ট �কাশ কের েয এক�ট পািখ েকাথায়, কীভােব এবং কী খায়। এক�ট পািখর েদহ, ডানা
এবং পােয়র আকৃিত িনেদ� শ কের েয পািখ�ট কত �ত উেড় যায়, �াইড কের এবং সাঁতার কােট। আকৃিত
এবং রঙ�িলও �কাশ কের েয এক�ট পািখ �ধানত েকাথায় বাস কের। েশষ পয�,
� পািখেদর মেধ� এই
ৈবিচ�� হাইলাইট কের েয মহান জীবৈবিচ��েক হাডসন িরভার পােক�র অসংখ� বাস�ান সমথন� করেত
পাের।
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হাডসন িরভার পােক� বস�, �ী� এবং শরত্কােল পােক� �চ�র পািখ থােক। যিদও তাপমা�া কমেত ��
কের, এ�ট অেনক �জািতর জন� উ� �েল �মেণর জন� এক�ট সংেকত, এক�ট ���য়া যােক মাইে�শন
বলা হয়। মাইে�শন শ��ট পািখেদর জনসংখ�ার গিতিবিধ বণনা
� করেত ব�ব�ত হয়। �মেণর ৈদঘ�� এবং
দূরে�র পিরে�ি�েত �ানা�েরর ধরণ �জািত েথেক �জািতেত আলাদা। িদেনর ৈদঘ�,� িন� তাপমা�া,
খাদ� সরবরােহর পিরবত�ন এবং েজেন�টক �বণতার সংিম�েণ মাইে�শেনর সূ�পাত হেত পাের। এই
ঘটনা�টর কারেণই আমরা িবিভ� �জািতর পািখেক বছেরর িবিভ� সমেয় হাডসন িরভার পােক� ঘন ঘন
েদখেত পাই।
হাডসন িরভার পাক� ম�ানহাটেনর ওয়াটার�� বরাবর ৫০০ একেরর েবিশ জায়গা িনেয় িনউ ইয়ক� িস�টেত
এক�ট িবেশষভােব ���পূণ পািখর
�
আবাস�ল িহেসেব কাজ কের। পােক�র হ�ািবেটট গােড�ন এবং 400
একর েমাহনা অভয়ারণ� উভয়ই ১০০ �টরও েবিশ �জািতর পািখর জন� মূল�বান ওয়াটার�� বাসা বাঁধেত
অবদান রােখ!
পাঠ প�িত:
িকছ� ব�াক�াউ� �ান সং�হ করেত এবং হ�া�-অন অ�াি�িভ�ট স�ূণ করেত
�
সহবত� ওয়াক�শীেট
��ট�িল অনুসরণ ক�ন।
���িলর উ�র কাগেজর এক�ট পৃথক শীেট বা সরাসির ওয়াক�শীেট েলখা েযেত পাের যিদ আপিন নিথ�ট
ি�� করেত স�ম হন।
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বাড� িবক বুেফ ওয়াক�শীট
িদকিনেদ�শ:
আপিন ইিতমেধ� পািখ স�েক� যা জােনন তা �িতফিলত করেত এই ওয়াক�শীেট ��ট�িল অনুসরণ
ক�ন, িবিভ� পািখর েঠাঁেটর অিভেযাজন স�েক� জানুন এবং বা�ব জগেত এই অিভেযাজন�িল
কীভােব কাজ কের তা পরী�া ক�ন৷
এই ওয়াক�শীট�ট ি�� ক�ন এবং �দ� লাইন�িলেত উ�র�িল িলখুন, অথবা আপনার উ�র�িল এক�ট
পৃথক কাগেজ িলখুন।

পাট� ১: পািখ স�েক� েশখা
1. আপনার জানামেত িনউ ইয়ক� িস�টেত বসবাসকারী এক�ট �জািতর পািখর নাম বলুন:
_________________________
a. েকাথায়, িবেশষ কের, আপিন এই পািখ েদেখেছন?
___________________________________
b. আপিন িক জােনন এই পািখ িক খায়? যিদ েজেন থােকন, তােদর খাদ� িক?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
িনউ ইয়ক� িস�টর কথা িচ�া করার সময় েলােকরা েয পািখর সবেচেয় সাধারণ �জািতর কথা িচ�া কের তা
হল কবুতর, যা রক েডাভ নােমও পিরিচত।
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রক েডােভর �াকৃিতক ডােয়েট েবিশরভাগ বীজ এবং েছাট ফল থােক।
2. িকছ��েণর জন� থামুন এবং আপিন এর েঠাঁট স�েক� কী ল�� কেরেছন তা িলখুন। এটা েকান
আকৃিতর? আকার স�েক� িকভােব? আপিন িক এ�টেক শ��শালী বা দুবল� মেন কেরন?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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আপিন যিদ ঘিন�ভােব ল�� কেরন তেব আপিন েদখেত পােবন েয এর েঠাঁট�ট েছাট এবং সূ�। এ�ট এই
পািখেদর জন� েছাট খাদ� আইেটম েপেত সহজ কের েতােল। এটা েছাট, িক� এটা শ�। NYC-েত, আমরা
�ায়শই তােদর মা�টেত পেড় থাকা ��ট এবং অন�ান� খাবােরর ��াপ�িলেক েখাঁচা িদেত েদিখ। কখনও
কখনও তারা আবজ�না েথেক অবিশ�াংশও িনেয় যায়। এ�ট এক�ট কারণ েয শ�ের পিরেবেশ রক েডাভ
এত সফল; তারা তােদর �াকৃিতক খােদ�র বাইেরর খাবার েখেয় েবঁেচ থাকেত স�ম। যিদ তারা তােদর
খােদ�র উত্স (এক�ট েবঁেচ থাকার অিভেযাজন) পিরবত�ন করার এই �মতা িবকাশ না কের তেব শীেতর
শীেতর মাস�িলেত িনউ ইয়ক� িস�টেত এত েবিশ কবুতর নাও থাকেত পাের, যখন বীজ এবং ফল খুেঁ জ
পাওয়া ক�ঠন।.
হাডসন িরভার পাক� ১০০ �টরও েবিশ পািখ �জািতর আবাস�ল িদেয় থােক। নীেচ পােক� পাওয়া পািখর
িকছ� ফেটা রেয়েছ যা আমােদর িব�য়কর পাক� �কৃিতিবদ, িকথ মাইেকল �ারা ব�ী করা হেয়েছ।

ক- ডাবল-ে�ে�ড করেমারা�

খ- নদ� ান কািড�
�
নাল

গ- লাল েলজযু� বাজপািখ

ঘ- সাধারণ টান �

ঙ- আেমিরকান রিবন

চ- ম�ালাড� হাঁস
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3. �িত�ট �জািতর েঠাঁেটর মেধ� আপিন ল�� কেরন এমন িকছ� পাথক�
� বণনা
� ক�ন। �িত�ট
�জািত েকাথায় পাওয়া যায় েস স�েক� িকছ� পযেব�ণ
�
িলখুন। পািখেদর অব�ানও জািনেয় েদয়
তারা কী েখেত পাের!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

পাট� ২: পািখর েঠাঁট িমলােনার েখলা
4. খাবােরর উৎেসর সােথ েঠাঁেটর আকৃিত েমলােনার েচ�া করা যাক! এই ওয়াক�শীেট লাইন আঁকুন,
বা আপনার টাচ �ীন িডভাইেসর ��নশেট, িন�িলিখত পািখর �জািতর সােথ সংেযাগ �াপন
ক�ন, তােদর েঠাঁট কীভােব কাজ কের তার সােথ সবেচেয় েবিশ িমল এবং এই তেথ�র উপর িভি�
কের আপিন েয খাবার খান বেল মেন কেরন। (ইি�ত: ফেটােত ধারণ করা তােদর পিরেবশ
িবেবচনা ক�ন)
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আপনার ব�াক�াউ� �ান এবং িশি�ত অনুমােনর উপর িভি� কের এই উপাদান�িল েমলােনার পের,
আপনার কাজ পরী�া করার জন� বাড� িবক বুেফ ম�ািচং েগম উ�র কী �ট েদখুন।

পাট� ৩: বাড� িবক বুেফ
এই �দশনীেত,
�
আপিন িবিভ� �জািতর পািখর মেতা কাজ করার জন� িবিভ� সর�াম ব�বহার করেবন
এবং এক�ট িনিদ�� ধরেণর খাবার সং�েহর জন� তারা কতটা কাযকর
� তা পরী�া করেবন।
�থমত, আপনার উপকরণ সং�হ ক�ন:
১�ট েছাট বা�ট ভরিত �কেনা পুিঁ ত, েপাষা �াণীর খাবার, বা খাদ�শস�, পািখর খাবার েবাঝােত
১�ট খািল েছাট বা�ট
সাধারণ টােনর� েঠাঁট েবাঝােত ১ েজাড়া চপি�ক
আেমিরকান রিবেনর েঠাঁট েবাঝােত ১ েসট ট�ইজার

১�ট টাইমার

তারপর, ২০ েসেকে�র জন� আপনার টাইমার েসট ক�ন। আপনার চপি�ক িনেয় ��ত হন; আপনার
টাইমাের �াট� �টপুন এবং িনিদ� � সমেয় এক বা�ট েথেক অন� বা�টেত যত�িল পােরন আইেটম সরান।
5. আপনার টান িবক
�
িদেয় আপিন কত�িল খাবার "েখেত" স�ম হেয়েছন তা িলখুন
(চপি�ক):_____________________
এর পের, আপনার টাইমার�ট আরও ২০ েসেকে�র জন� েসট ক�ন। আপনার ট�ইজার িনেয় ��ত হন;

আপনার টাইমাের �াট� �টপুন এবং িনিদ� � সমেয় এক বা�ট েথেক অন� বা�টেত যত�িল পােরন আইেটম
সরান।
6. আপনার আেমিরকান রিবন িবক িদেয় আপিন কত�িল খাবার "েখেত" স�ম হেয়েছন তা িলখুন
(ট�ইজার):______________________

স�ােহর ে�ম অ�াি�িভ�ট
সাধারণ টােনর� েঠাঁট অেনকটা চপি�েকর মেতা, কারণ
পাতলা এবং এ�টর খাবার উপলি� করেত পারেলও, এ�ট িদেয়
েছাট মােছর মেতা খাবােরর মেধ� িদেয় িছ� করা এ�টেক েখাঁচা
িদেয় েতালার েচেয় অেনক সহজ।

আেমিরকান রিবেনর েঠাঁট িচমটার মেতা, কারণ এ�ট ডগায়
সূ� এবং কৃিম এবং েপাকামাকেড়র মেতা েছাট খাদ�
আইেটম�িলেক আঁকেড় ধরার জন� ভাল।

7.

এই কাযকলােপ
�
আপিন েকান পািখ িহেসেব অিভনয়

কেরেছন বেল মেন
হয়?_________________________________________

স�ােহর ে�ম অ�াি�িভ�ট
বাড� িবক বুেফ ম�ািচং েগম উ�র কী

