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یک...دو...سه...زنگآزمایشهایساده!
فهیمه موذن -شما میتوانید در منزل با یک سری وسایل
دم دستی ،فرزندانتان –به ویژه کودکان  6تا  11سال -را با
مفاهیم گوناگون در علوم مختلف آشنا کنید .این آزمایش های
علمی ساده در عین اینکه آموزشیاند ،برای بچهها سرگرم
کننده و جذاب هم هستند .در ادامه چند آزمایش ساده را با
هم مرور میکنیم.

▪ ▪فیزیک /شکست و انعکاس نور

ی توان در خانه با بچهها تجربه کرد
درباره آزمایشهای ساد ه علمی که م 

لذتعلمرا بهفرزندانمان بچشانیم!

الهام یوسفی-به یاد بیاورید وقتی با یک ذرهبین کوچک ،برگ
خشک درختی را با تابش اشعه خورشید به آتش میکشیدیم،
چه ذوق و هیجانی همه وجودمان را فرا میگرفت .یا وقتی
یک دانه لوبیا را میکاشتیم و بعد از چند روز یک جوانه سبز
و زیبا از دل خاک بیرون میآمد ،چه حس خوشایندی را تجربه
میکردیم .ب ه ویژه اگر در این بازیهای علمی ساده ،مادر یا پدر
عالیق امروز ما،
همراهیمان میکرد .از طرف دیگر بسیاری از
ِ
ریشه در کودکیمان دارد و ممکن است هنوز به چیزهایی که

در کودکی دوست داشتیم ،عالقهمند باشیم .اگر چه متاسفانه
بعد از ورود به مدرسه و با شروع آموزشهای اجباری و یکسان
برای همه ،بیشتر استعدادها و عالیقمان ناشناخته ماند ،اما
اگر از مادرمان بپرسیم حتما تایید میکند که در کودکی به
چیزی بیش از همه عالقهمند بودهایم .این یعنی همه مادران
میتوانند با برخی بازیهای علمی و آزمایشها و تستهای
ساده ،استعداد و توانایی و عالقهمندی کودکشان را کشف
کنند و به این ترتیب ،راهنمایی و کمک بزرگی را که انتظار می

یک مادر از لذتآموزش باغبانی بهپسرکوچکش میگوید

باغبانکوچکخانهما

من فاطمه جناب اصفهانی هستم .سی و سه سال دارم .ارتباطات و مطالعات
فرهنگی خواندهام و اکنون مادر تمام وقت پسر سه ساله ام یوسف هستم .ما در خانه
کارهایزیادیمیکنیم.نقاشیباوسایلمختلف،کاردستی،آشپزی.اماآنچهبیش
از همه به آن عالقه داریم گلکاری یا باغبانی است .این فعالیتها را ما یا دوتایی و یا
همراهبابچههایدیگرکهبهخانهمانمیآیند،انجاممیدهیم.اولدربارهگیاهیکه
قصد داریم آن را بکاریم با هم حرف میزنیم و بچهها در بحث مشارکت میکنند .بعد
لوازم کار را که شامل خاک ،بیلچه ،گلدان و بذر است ،در اختیارشان قرار میدهم و
مرحله به مرحله با هم پیش میرویم و گیاه را میکاریم .بعدها والدین بچهها تعریف
می کنند که بچهها چقدر برای تولد گیاه هیجان داشتند و هر روز آن را آب دادهاند.
هر زمان که بچهها را در مهمانی یا مکان دیگری می بینم از من میپرسند خاله
امروز چی میکاریم؟ من به عنوان یک مادر فکر میکنم بچهها در روند رشد گیاه
یاد میگیرند صبر کنند ،زحمت بکشند تا به نتیجه برسند و توصیه میکنم از کنار
گیاهان خیابان و پارک و پیادهرو بی توجه نگذریم و درباره آن با بچه ها صحبت کنیم.

▪ ▪بچهها را به طبیعت برگردانیم

متاسفانه دنیای کودکان ما با دنیایی که ما کودکی کردیم ،متفاوت است .خانههای
ب
ما بهطورمعمول حیاط داشت و همیشه با طبیعت بودیم .اما حاال همه در مکع 
مستطیلهایی با کمترین نمود طبیعت زندگی میکنیم و تجربه مستقیم کودکان
ما از طبیعت بسیار کم و ناچیز است .شاید این آزمایشها و کاشتها و رویشها
بتواند اندکی جای خالی طبیعت و رویدادهای طبیعی را برای بچهها ُپر کند .من و
یوسف ،وقتی میوهای میخوریم ،فکر میکنیم اگر دانههای آن را بکاریم چه اتفاقی
میافتد؟ و آزمایش میکنیم .او بارها اسباب بازیهایش را در خاک گلدان ها فرو
کرده تا رشد کنند و بعد متوجه شده این راه جواب نمی دهد.

▪ ▪از کنار طبیعت بیتوجه نگذریم

من به مادران پیشنهاد میکنم برای شروع ،یک گوشه نورگیر از خانه را به نگهداری
ن اختصاص دهند و هربار برای آب دادن گلدانها از بچهها کمک بگیرند .یا
گلدا 
وقتی به پارک میروند یا در طبیعت قدم میزنند ،بذر گلها و گیاهانی را که افتاده
است بردارند ،با دقت نگاه کنند و به خانه بیاورند و یک بانک بذر درست کنند .درباره
زمان کاشت بذرها مطالعه کنند و در زمان مناسب همراه کودک آن را بکارند و هر
روز تولد گیاه را انتظار بکشند .به بچه ،بذر و خاک و گلدان هدیه بدهند و کتابهای
خوبی که در زمینه باغبانی کودک است تهیه کنند و بخوانند و آزمایشها را باهم
انجام دهند .وقت رسیدن بهار ،کرم ابریشم تهیه کنند و شاهد پیله بستن و پروانه
شدن آن باشند .وقتی سفر میکنند ،نسبت به پوشش گیاهی خاص هر شهر
حساس باشند و خالصه بچهها را تشویق کنند طبیعت و عناصر آن را لمس کنند.
باید بچهها را دوباره به طبیعت برگردانیم.

رود مدارس به بچهها ارائه دهند ،خودشان در خانه انجام دهند
آنهم فقط با انجام یکسری آزمایش های ساده و کمهزینه اما
لذتبخش و آموزنده؛ فعالیتهایی که هم شادی همراهی و
انجام یک کار مشترک را برای فرزندمان به همراه دارد و هم به او
نکات علمی و مهارتهای فراوانی میآموزد .نکاتی که با صدها
کتاب و واحد درسی نظری ،قابل آموختن نیست .در این پرونده
قرار است درباره همین آزمایشهای ساده خانگی صحبت کنیم.
حتما به کارتان میآید.

یادی از آزمایشهای ساده کودکی
وقتی بچ ه بودیم ،بهترین راه سرگرم کردنمان این بود که یک بزرگ تر به تجربه کردن یک آزمایش جدید دعوتمان کند.
آزمایشهای سادهای که بارها و بارها تکرار میکردیم و از آن خسته نمیشدیم .آزمایشهایی که دالیل علمی داشت ولی ما را
نزد دوستان و همکالسیهایمان به شعبدهبازی توانا تبدیل میکرد .چند تا از این آزمایشهای قدیمی را مرور میکنیم .شاید
بخواهید برای بچههایتان انجام دهید.

▪ ▪آتشبازی بدون خطر!

▪ ▪کاشفنشاستههایمخفی

زمستانها بعد از خوردن پرتقال ،یک کبریت میآوردیم ،آن را
آتش میزدیم و بعد پوست پرتقال را به سمت شعلهاش فشار
میدادیم .الکل موجود در پوست پرتقال باعث میشد آتش
کبریت شعلهور شود.

به همه میگفتیم ما میتوانیم بفهمیم چه خوراکیهایی نشاسته
دارد .کافی بود مقداری محلول ید داشتیم و آن را به هر چیز
نشاستهداری مثل سیبزمینی میچکاندیم .آن ماده غذایی به
خاطر وجود نشاسته در ترکیبش ،تغییر رنگ میداد .این طور
وقتها ،ما یک پیشگوی بزرگ بودیم!

یک آزمایش دیگر که آن را هم با پوست پرتقال یا نارنگی انجام
میدادیم ،ساختن تار عنکبوت با پوست پرتقال و تراش بود.
پوست پرتقال را روی سطح صافی مانند سطح بیرونی یا سطح
تیغ تراش مدرسهمان حرکت میدادیم و بعد آن سطح را که با
گاز پوست نارنگی یا پرتقال آغشته شده بود بین دو انگشت یا
دو مداد ایستاده حرکت میدادیم ،از این حرکت تارهای نازکی
تشکیل میشد!

▪ ▪آتش زدن بدون کبریت!

▪ ▪تار عنکبوتهای دستساز

یکی از این آزمایشهای ساده قدیمی ،آتش زدن کاغذ با نور
خورشید بود .کافی بود یک ذرهبین داشته باشیم ،بچهها
را دور خودمان جمع میکردیم و با قرار دادن یک کاغذ یا
برگ خشک زیر ذرهبین و انداختن نور متمرکز خورشید با
ذرهبین روی برگ یا کاغذ ،با ایجاد حرارت شدید ،آتش تولید
می کردیم.

کتابهای خوب برای دانشمندان کوچک
برای اینکه با آزمایشهای علمی متنوعی آشنا شوید و بتوانید
با کودکتان انجام دهید ،قطعا به کمک نیازمندید .داشتن یک
یا چند کتاب خوب به شما کمک میکند بهتر بتوانید باتوجه به
سن و عالقه کودک ،آزمایش های مناسبی برایش ترتیب دهید و
پاسخهای درست و دقیقی به سوالهایش بدهید.
«بازیهای علمی و آزمایشهای ساده»؛ کتابی با بیش از
 40آزمایش ساده و علمی که به بسیاری از پرسشهای کودکان
مانند «چرا قایقها روی آب شناورند؟» یا «چرا من میتوانم نفسم
را در هوای سرد ببینم؟» و ...پاسخ میدهد .انتشارات امیرکبیر
(کتابهای شکوفه) این کتاب را در  220صفحه منتشر کرده
است.
« 365آزمایش علمی درباره ستارهشناسی،
زیستشناسی و »...دارای هفت فصل «ستارهشناسی»،
«زیستشناسی»« ،شیمی»« ،زمینشناسی و جغرافیا»« ،فیزیک»،
«آب و هوا» و «نمایه» است که در ابتدای هر بخش از کتاب ،کادری
برای یادداشت خالصه آزمایش وجود دارد .این کتاب برای افراد
زیر  12سال تدارک دیده شده است ،همچنین آزمایشها به
گونهای طراحی شده که با وسایل ساده و قابل دسترس در منزل
قابل انجام است.
«باغبانی کودکان»؛  ۵۰دستور برای کاشت و رشد گلها و
گیاهان نوشته «جین بال» که یکی از بهترین نمونههای آموزش
باغبانی برای بچههاست .این کتاب را نشر «پیام کتاب» با
همکاری نشر «پیام آزادی» منتشر کرده است.
«من و یک گلدان خالی» هم کتابی است با قلم و تصویرگری
مرجان فوالدوند که به شکل داستان روایت شده و برای هدیه

بسیار مناسب است .این کتاب را نشر «کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان » منتشر کرده است.
«تیستوی سبز انگشتی» نوشته موریس دروئون و ترجمه
لیلی گلستان هم رمان بسیار لطیف و زیبایی است که «کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان» ،منتشر کرده و روایتگر حال و
هوای شگفتانگیز گلکاری و باغبانی کودکان است.

روی یک کاغذ ،یک فلش بکشید و پشت یک استوانه
شیشهای ،مثال یک لیوان یا شیشه مربا قرار دهید .لیوان را با
آب پر کنید و از کودک بخواهید به آن نگاه کند .بعد از پر شدن
لیوان از آب ،جهت فلش برعکس دیده می شود .برای کودک
با همین آزمایش ساده توضیح بدهید که آب خاصیت جادویی
ندارد بلکه به این اتفاق در علم فیزیک ،قانون شکست نور
می گویند .وقتی آب را در لیوان می ریزید؛ لنزی درست می
شود که نور را خم می کند و تصویر برعکس دیده می شود .به
غیر از این ،برای آموزش قانون شکست نور میتوانید در یک
لیوان پر از آب ،مدادی قرار بدهید .مداد به صورت شکسته
دیده میشود و شما میتوانید به کودک توضیح دهید مداد
نشکسته بلکه این خطای دید است .موقع ورود نور از هوا
به آب ،به دلیل اینکه آب چگالی بیشتری دارد (یعنی تعداد
مولکول های آب در واحد حجم بیشتر است) ،مداد به صورت
شکسته دیده می شود.

▪ ▪فیزیک /آموزش شناور بودن یا فرورفتن اشیا

تعدادی اشیای مختلف را جمع کنید و از کودک بپرسید ،فکر
میکند کدام یک از آنها در آب فرو می رود و کدامشان روی آب
شناور میماند؟ بعد تکتک اشیا را در ظرفی پر از آب امتحان
کنید .اگر کودک در سنی است که قادر است اصل علمی
شناوربودن اجسام روی آب را درک کند؛ برایش به زبان ساده
توضیح دهید وقتی جسمی را روی آب میگذاریم ،هم نیرویی
از جسم به آب و هم نیرویی از آب به جسم وارد میشود .حاال
اگر وزن جسم کمتر یا برابر با نیروی آب باشد؛ جسم شناور
میشود ،در غیر این صورت در آب فرو میرود.

▪ ▪فیزیک /نقاشی با سشوار!

برای آموزش مفاهیم فیزیک میتوانید با کودک این بازی
سرگرم کننده را امتحان کنید که تعدادی مداد شمعی را روی
کاغذ رنده کنید و از زیر کاغذ با سشوار به آن حرارت بدهید.
پس از مدتی پودرها از حالت جامد به مایع تبدیل و روی کاغذ
پخش می شود .نکته اینجاست که پس از خاموش کردن
سشوار ،مواد دوباره به حالت جامد برمیگردد.

▪ ▪شیمی /آزمایش مخلوط آب و روغن

در یک شیشه مربا ،مقداری آب و مقداری روغن بریزید .روغن
روی سطح آب قرار می گیرد .از کودک بخواهید شیشه را
تکان بدهد اما روغن و آب با هم مخلوط نمیشود .این آزمایش
را می توانید برای کودکان  6تا  11سال انجام دهید و سپس
به زبان ساده برایش بگویید که چون چگالی روغن از آب کمتر
است ،روی آب باقی می ماند.

▪ ▪زیست شناسی /باد کردن بادکنک

برای اینکه به شکوفایی خالقیت کودکانتان کمک کنید،
مقداری خمیرترش و شکر را از طریق یک قیف ،داخل یک
بادکنک بریزید .بعد یک فنجان آب گرم را از طریق قیف ،به
محتویات داخل بادکنک اضافه کنید .سر بادکنک را گره
بزنید و در یک مکان گرم قرار دهید .بعد از مدتی می بینید
که بادکنک بزرگ و بزرگ تر می شود .می توانید با طرح
سواالتی درباره این اتفاق ،ذهن کودک را به چالش بکشید.
بعد از این برای کودک دلیل این مسئله علمی را توضیح
دهید .خمیر ترش با اضافه شدن شکر و آب گرم بزرگ می
شود .خمیر ترش ،هیدرات کربن در شکر را تخمیر و گاز دی
اکسید کربن را خارج می کند و بادکنک باد می شود.

▪ ▪زیست شناسی /کاشت گیاه در لیوان

برای اینکه به کودکان بین  2تا  5سال ،کاشت گیاهان را
آموزش دهید و آنها را با فرایند رشد گیاهان آشنا کنید،
میتوانید در انتهای یک لیوان پالستیکی ،پنبهای آغشته به
آب بگذارید .لیوان را تا باال با خاک گلدان پر کنید .از کودک
بخواهید دانهها (بذرچمن یا دانه تربچه) را در خاک فرو کند و
با قطره چکان ،چند قطره رویش آب بریزد .خاک باید مرطوب
باشد ،نه خیس .روی لیوان را با کیسه پالستیکی ،طوریکه
هواگیری داشته باشد ،پوشش دهید و نزدیک پنجره بگذارید.
پس از مدتی گیاه رشد خواهد کرد.

▪ ▪نجوم /آشنایی با کهکشانها

برای شناساندن دنیای عجیب و شگفتانگیز سیارات و
وضعیت زمین میتوانید از توپهای رنگارنگ ،که هر یک
میتواند رنگ همان سیاره باشد استفاده کنید .حتی
میتوانید بر اساس جنس و اندازه سیاره ،توپها را بزرگ یا
کوچک و سنگین یا سبک انتخاب کنید .سپس به هر کودک
یک توپ بدهید و وضعیت خورشید ،زمین و گردش اجرام را
به دور خورشید به صورت بازی انجام دهید.

