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ВЪВЕДЕНИЕ
Добре дошли в „Изследване на творението с
анатомия и физиология на човека“. Този уникален
курс изучава човешкото тяло като използва увлекателен текст, вълнуващи занимания, интересни експерименти и доказани методи, за да помогне на вашите
ученици да запомнят това, което са научили. Текстът
е насочен директно към учениците, което го прави
много привлекателен за деца на възраст от шест до
тринадесет години. Материалът е представен в разговорен стил, който ще направи естествените науки
очарователни и незабравими за вашите ученици, създавайки обстановка, при която ученето
е радостно преживяване.

План на уроците
В този учебник има 14 урока. Всеки трябва да бъде разпределен на отделни части, в зависимост от графика на вашето семейство и възрастта и продължителността на вниманието
на децата ви. Повечето уроци могат да бъдат разделени така, че да бъдат взети за две седмици. „Дневникът по анатомия“1, предназначен да придружава този текст, включва примерна
схема, която следва този двуседмичен ритъм. Тя улеснява родителите, като предлага готово решение как ефективно да се завърши този курс. Обаче, ако предпочитате да изпълните
курса без да използвате дневника, просто прочетете половината от даден урок през първата
седмица, а другата половина – през втората, което ще ви остави време за различните задачи,
проекти и експерименти.
Вярвам, че писането в тетрадка и разказването на урока са по-добри методи, когато
трябва да се улесни запомнянето на материала и да се осигури документиране на образованието на вашето дете. В края на всеки урок вашите ученици ще трябва да изпълняват различни задачи, които използват тези методи. Наученото ще бъде затвърдено чрез разказване
на урока, занимания в тетрадката, проекти и експерименти. Освен това, вашите ученици ще
направят проект „Моето тяло“, който е уникален за този курс. По-долу обясняваме всяко
едно от тези занимания.

Разказване
Разказването е древен и ефективен метод, който стимулира ума на детето да концентрира своето внимание върху информацията, която току-що е чуло или прочело. Когато ученикът трябва да разкаже тази информация в отговор на подканванията, които са поставени в
текста, той се ангажира с материала като активен участник в обучението. В резултат на това
се постига по-добро запомняне на наученото.
Всеки урок на учебника съдържа подкани към ученика да разкаже какво е научил от
току-що чутото или прочетеното. Въпросите „Какво запомнихте“ в края на всеки урок могат
да бъдат използвани за устен преразказ. Ако вашият ученик има Anatomy Notebooking Journal,
ще намерите шаблони за тези въпроси, които може да послужат за писмен преразказ. Без
1 Anatomy Notebooking Journal, може да се поръча директно от издателство Апология. Виж техния
сайт на www.apologia.com.
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значение дали е устно или писмено, разказването ще развие умението на вашите ученици
ефективно и ясно да споделят с другите какво са научили.

Работа с тетрадката
В края на всеки урок, на учениците се дават различни задачи, които те трябва да изпълняват в тетрадките си. Заниманията включват илюстриране на концепции, писане на съчинения и изпълняване на други видове писмени упражнения. Всички те се правят в тетрадката
на ученика. За всяко занимание е даден шаблон в Anatomy Notebooking Journal. Ще видите, че
работата в тетрадката е важно средство, чрез което ще документирате напредъка на ученика
в учебния материал. Този метод е гъвкав и позволява да работите с деца на различна възраст
в една учебна среда. Дванадесетгодишният ученик може да напише кратко съчинение, докато
шестгодишното дете може да илюстрира наученото чрез обикновена рисунка. И двете деца
ще запомнят материала чрез своето уникално и лично възприятие на предмета.

Проект „Моето тяло“
Това е забавен и уникален проект, който позволява на учениците да създадат хартиен
модел на човешкото тяло. В целия курс има инструкции да добавят към тях изучаваните органи към модела на човешко тяло, който са направили. Този проект е предназначен да увлече
децата да изработят модел на наученото – което затвърждава не само фактите за органите,
но също и мястото, където те се намират в тялото. Моделът на човешкото тяло е персонализиран с лицето на ученика и се поставя в неговата тетрадка за този предмет.
Докато учениците напредват с уроците, те ще рисуват, ще изрязват органите и ще ги
залепват към модела на тяхното тяло. Ако разполагат с Anatomy Notebooking Journal, ще намерят в приложението изображения на всеки орган, които могат да изрязват.

Проекти и експерименти
Всеки урок завършва с проект или експеримент. Работата с тях ще помогне на децата
да развият необходимите умения да провеждат валидни и правилни научни експерименти,
сега и в гимназиалните години. Препоръчва се учениците да завършват поне няколко от тези
експеримента, за да се запознаят с научния метод. Макар много експерименти да използват
предмети, които се намират в дома, някои се нуждаят от материали, които се предлагат само
от специфични източници. По тази причина издателство Апология предлага комплект за научните експерименти, който да придружава този курс. Но, ако все пак желаете да закупите
сами необходимите материали, ние сме предоставили списък, който започва на стр. 15.
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