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Въведение
Добре дошли в „Изследване на творението с химия и физика“. Този уникален курс изу-

чава света, който Бог е създал, като използва увлекателен текст, много нагледни демонстра-
ции, проекти и експерименти и интересни занимания, както и доказани методи, за да по-
могне на учениците ви да запомнят това, което са научили. Текстът е написан директно към 
учениците, което го прави много привлекателен за деца на възраст от шест до тринадесет 
години. Материалът е представен под формата на разговор, което прави естествените науки 
интересни и незабравими за вашите ученици и създава среда, където ученето е радостно 
преживяване.

Урочни единици
Този текст включва четиринадесет урока. Всеки от тях трябва да бъде разделен на лесни 

за усвояване части, в зависимост от вашата програма и възрастта и продължителността на 
вниманието на вашите ученици. Учебната тетрадка Chemistry and Physics Notebooking Journal1, 
която придружава този текст, предлага програма, която разпределя всеки урок на части, кои-
то да се вземат за период от две седмици.

Разказване
Разказването е древен и ефективен образователен метод, при който учениците разказ-

ват това, което току-що са чули или прочели. То съсредоточава тяхното внимание, увлича ги 
в материала като активни участници в обучението, помага им да запомнят повече от изучава-
ните неща и увеличава тяхната способност да се изразяват ясно и ефективно. Във всеки урок 
учениците трябва да разказват това, което току-що са научили. Въпросите в раздела „Какво 
научихте?“ в края на всеки урок може да бъдат използвани за устен преразказ.

Занимания в тетрадката
Воденето на записки в тетрадка подпомага запаметяването и документира образованието 

на вашите ученици. То е по-добър метод от упражненията с попълване на празни места в 
текст и от тестовете, защото уникалното писмено и артистично изразяване включва и двете 
полукълба на мозъка. Воденето на записки в тетрадката е гъвкав метод и позволява учене на 
различни нива: ученикът на дванадесет години може да напише есе и да направи подробна 
илюстрация, докато шестгодишното дете може да напише едно изречение и да направи 
елементарна рисунка с линии. Задачите за тетрадка в края на всеки урок включват занимания 
като записване на вълнуващи факти, илюстриране на концепции, създаване на комикси и 
писане на истории.

Проекти и експерименти
Заниманията от раздела „Опитайте това!“ помагат на учениците да разберат изучаваните 

концепции с нагледни демонстрации. Освен това всеки урок завършва с проект или експери-
мент. Макар повечето занимания да използват материали, с които вече може да разполагате, 
като кламери и връв, някои изискват по-специализирани средства за научни проекти. Можете 
да закупите научен комплект, който се предлага от много търговци. На страници 14-20 е даден 
1 Това е оригиналната работна тетрадка към този курс. Можете да я поръчате от интернет страницата на 
издателство „Апология“ на адрес www.apologia.com. До края на тази книга учебната тетрадка ще се споменава като 
Работен дневник по химия и физика. Ако не разполагате с нея, можете да си направите собствена тетрадка. (Бел.прев.)

ВЪВЕДЕНИЕ
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списък с необходимите материали. Постарайте се да съберете предварително всички нужни 
ресурси и си пригответе кутия или рафт, където можете да ги съхранявате. Можете наведнъж 
да се снабдите с трайни материали за цялата година, за един срок или за няколко урока.

Постарайте се да осигурите надзор от възрастен човек за всички занимания, проекти и 
експерименти от раздела „Опитайте това!“.

Внимание: Отделете принадлежности, които да бъдат използвани само за експеримен-
ти, а не за готвене. Никога не експериментирайте и не гответе/не се хранете от едни и същи 
прибори или съдове! Магазините за домашни потреби са добър източник за нескъпо оборуд-
ване.

Работен дневник
Работният дневник по химия и физика предоставя място, където учениците да изпъл-

няват задачи, и създава траен документ за тяхната работа. Той включва шаблони за въпроси-
те от раздела „Какво си спомняте?“, които може да се използват за писмен преразказ или тест, 
съдържа също писмени задачи за работа в тетрадката, описания на експерименти, стихове от 
Писанието за преписване, списък на книги и забавни задачи като направата на малки книж-
ки, допълнителни експерименти и кръстословици с изучаваните понятия. Има също издание 
за по-малките ученици, което включва подходящи за възрастта им занимания като страници 
с илюстрации за оцветяване, упражнения с изучаваните понятия, където детето трябва да 
изрязва и да лепи, и страници с широки и тесни редове за писане. Учениците могат да създа-
ват свои собствени тетрадки, но работният дневник опростява процеса и подпомага ученето 
с допълнителни занимания.

Как да използвате тази книга
Ръководство стъпка по стъпка

1. Купете си комплект с необходимите материали или прегледайте списъците с нужните 
ресурси на страници 14-20, за да проверите дали се нуждаете от нещо за урока, който 
ще правите. Винаги проверявайте предварително списъка с материали за един урок, за 
да разполагате с всичко, което ще ви е необходимо.

2. Започнете с прочитане на урока на вашите ученици. (По-големите ученици могат да 
четат сами урока.) От време на време текстът напомня на учениците да разкажат със 
свои думи това, което са научили до този момент. Това не са задачи за писмен преразказ; 
ученикът трябва да разкаже устно какво е разбрал.

3. Всеки урок включва занимания „Опитайте това!“, които дават на учениците нагледен 
модел, за да демонстрират важен момент от тази част на книгата. В идеалния случай 
проектът трябва да се направи веднага. Все пак не се обезсърчавайте, ако не разполагате с 
материалите. Винаги можете да се върнете и да направите проекта по-късно. Работният 
дневник по химия и физика включва страници, които учениците могат да ползват, за да 
записват експериментите и проектите. Това ще им помогне да се подготвят за гимназиалните 
лабораторни упражнения. По желание те могат да включат снимка или илюстрация.

4. В случай, че не следвате предложения график в работния дневник, продължавайте да 
четете урока, докато не прецените, че сте стигнали до естествена пауза. Всяко семейство 
ще има различен брой прочетени страници за даден учебен момент. Някои семейства се 
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оставят да бъдат напълно погълнати от книгата и изчитат една глава наведнъж. Повечето 
четат за една учебна сесия от четвърт до половин урок; във всяка глава има много моменти, 
където разказът естествено спира. Тази гъвкава схема ви позволява да завършите книгата 
за една година по начин, който съответства най-добре на вашето семейство.

5. Когато завършите работата си с книгата за един конкретен ден, кажете на учениците си 
да ви разкажат устно какво са научили. Ако искате, можете да ги помолите да отделят 
няколко минути, за да запишат наученото в тетрадката си.

6. В края на всеки урок разделът „Какво научихте?“ осигурява специфични въпроси, които 
да зададете на вашите ученици, за да ги накарате да си припомнят урока. Не очаквайте 
от малките деца да могат да отговорят на повечето от тях; също така не очаквайте по-
големите деца да отговорят на всички тях. Въпреки това, отговарянето на въпроси е 
страхотно време, през което да обсъждате наученото и да им припомните това, което 
са забравили. Тези отговори също трябва да са устни, а не писмени.

7. Ако учениците все още не са записали вълнуващите факти, които са научили през този 
конкретен урок, те трябва да направят това в края на урока. Страниците за „Вълнуващи 
факти“ в работния дневник предоставят място, където учениците да запишат това, което 
им е било интересно в урока и което искат да запомнят от книгата. Тук няма правилни 
отговори. Не очаквайте от учениците да записват всяка подробност от урока, или да 
напишат това, което вие искате те да запомнят. Оставете ги да преценят какво им е било 
интересно и кое е важно и да изразят какво са научили по начин, който желаят. Така 
им давате самостоятелност; освен това естествените науки ще продължат да им бъдат 
забавни. Ако децата все още не могат да пишат, или го правят бавно, вие записвайте 
това, което ви казват.
Не подлагайте на натиск учениците и не се обезсърчавайте, ако не могат да запомнят 
нищо. Ако срещат трудности да разказват наученото, можете да им помагате с въпроси. 
Накрая, чрез търпение и насърчение, те ще могат да запомнят това, което са научили, и 
ще могат точно да го напишат.

8. Кажете на учениците да направят задачите за работа в тетрадката.
9. Последното нещо, което учениците трябва да направят, е проекта или експеримента в 

края на урока.
10. Работният дневник включва и други занимания, които също може да харесат на вашия 

ученик: например допълнителни експерименти, упражнения с изучавани термини 
под формата на кръстословици, упражнения за преписване на текст, предложения за 
допълнителни книги или DVD и пълноцветни книжки тип лапбук, които учениците 
могат да направят сами.

ВЪВЕДЕНИЕ


