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4) ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.) ค่าย 1- 2 วัน ใน ศว.ลำปาง มีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 1 หรือ ค่าย 1 วัน

1. ปรากฏการณ์ฟากฟ้าลิขิตชีวิต เปิดตำนานไขความลับของปรากฏการณ์ท้องฟ้าต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยผ่านชุดนิทรรศการที่สมจริงและเข้าใจง่าย

2. หมู่โลหิตชีวิตสัมพันธ์ เรียนรู้เกี่ยวกับหมู่เลือด ศึกษาการให้เลือดและการรับเลือดจาก
ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับระบบหมู่เลือดได้ง่ายขึ้น

หมู่เลือดต่างๆ รวมถึงกิจกรรม ABO

3. รหัสลับศัพท์เคมี เรียนรู้ชื่อและสูตรทางเคมี ของสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมและการเล่นเกม

4. นักสืบโภชนาการ เรียนรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
และผู้เรียนจะได้ปฏิบัติการทดสอบ
หาสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น สารฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว สารบอแรกซ์

5. ดินดำล้ำค่า เรียนรู้กรณีตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการวิเคราะห์ดิน ความรู้เกี่ยวกับดิน ความสัมพันธ์ของดินกับวิทยาศาสตร์
โดยการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และความเป็นกรด – เบส ของดินเพื่อนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน

6. ส่องกล้องมองฟ้า เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการดูดาวจากท้องฟ้าจริง ละลานตาไปกับดวงดาวยามค่ำคืน มองหาดาวเคราะห์ผ่านกล้องดูดาว
และเพลิดเพลินไปกับนิทานแห่งดวงดาว

ช่วงกลางคืน

7. กรี๊ด Science เปิดมุมมองและแนวคิดแปลกใหม่ ผ่านคลิปวิทยาศาสตร์แสนสนุก
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8. จำได้ไหม...ใครเอ่ย ? ผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมทั้งวัน ด้วยการชมภาพและคลิปเก็บตกสนุกๆ ของผู้ทำกิจกรรม

วันที่ 2

9. กระดาษจอมพลัง เรียนรู้ความหมายของการกระจายแรง ตื่นตากับความมหัศจรรย์

10.พลังงานกู้วิกฤติโลก รู้จักพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้

ของกระดาษจอมพลัง

พลังงานลม จากชุดสาธิต ที่กระตุ้นแนวคิดในการเลือกใช้พลังงานรักษ์โลก

11.ช้อปกระจายคลายโลกร้อน เพลิดเพลินกันการ Shopping สินค้าจริง โดยผู้เรียนจะได้เลือกซื้อของกิน ของใช้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามต้องการ
เพื่อเรียนรู้ว่าชนิดของสินค้ามีความสัมพันธ์ กับการเกิดภาวะโลกร้อน สัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมช้อปกระจายคลายโลกร้อนมีคำตอบ

12.ตรวจสอบสักนิด ก่อนพิชิตไขมัน ทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำยาล้างจานชนิดต่างๆ ในการขจัดคราบไขมัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดภาชนะต่างๆ

13.จรวดทะยานฟ้า เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
หลักความสมดุล พลศาสตร์ ผ่านการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
จรวดขวดแป้ง และทดลองยิงจรวดที่ตื่นเต้น สนุกสนาน พร้อมทั้งสามารถต่อยอดความคิดและประสบการณ์เพื่อนำไปแข่งขันในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ ค่ายไป-กลับ 2 วัน ไม่มีกิจกรรมช่วงกลางคืน

В кабинет &quot;
ВЕСЕЛЫЕ ЗАНЯТИЯ 3-4 лет. Вместе
&quot;Римера
с рыбкой
Болта вошел еще один лаборант.

Добиться &quot;
Дьявол среди&quot;этого
людей
можно, лишь изображая безграничную ему преданность.
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Машина вернется
Волшебные
&quot;
раскраски/Морской
&quot;в последние
мир
предрассветные
Живый в&quot;
помощи
&quot;минуты,
значит, Шнелль с напарником постараются напасть ночью.

Потерпев &quot;
История костюма. Полная&quot;такое
хрестоматия
сокрушительное поражение,
Кторусские
живет в &quot;
джунглях. Книга с наклейками
&quot;генералы почувствуют себя униженными, ведь речь &quot;
Мужской подарок (комплект из 2 книг в футляре)
&quot;идет не о падении крошечного марионеточного государства, а о разгроме &quot;
Богатство рядом!
&quot;русских войск.

Как &quot;Бесы
&quot;сразу узнали Ваша Просвященность, я э-э.

Римо со &quot;
Мама + папа = я. Ребенок от рождения до года.&quot;своей
Книга для
стороны
родителей
был также готов к
сотрудничеству.
document.getElementById("J#1370990225BkV9EoDZ3SBkmuB25c937a5").style.display = "none";

Римо перекатилсязапись
на &quot; песен программа
&quot;бок,
скачать
чтобы остановить свое продвижение к Чиуну

В &quot;скачать аллегрова угонщица
&quot;хорошую
(минус)погоду аскачать
в &quot; бесплатно фильм
&quot;этом
семь жизней
благодатном климате погода всегда хорошая асотею предпочитают &quot;
скачать торрент последнее завещание нобеля
&quot;гостиной.

Я тебя не покину Можно сказать,
скачать
&quot;
на телефон&quot;репьем
бильярдъ вцеплюсь.

Тем не менее, мне понадобилось
Скачать
&quot;
кодеки для виндовс
&quot;немало
медиа
времени, чтобы взаправду решит
&quot;
планете земля &quot;ей
скачать
предложение.

Больше всего я люблю собак,-сказал Швейк,-потому
Скачать последнюю
&quot; версию
&quot;что
explorer
это оченьскачать
&quot;
фильмы русские новы
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&quot;доходное дело для того, кто &quot;
райан филипп и риз уизерспун
&quot;умеет ими торговать.

В данный момент Его Бронзовости что-то не видно, заметила Шерил, осмотревшись.
document.getElementById("J#1371878653MHH9EMorqqI8tO1070431c").style.display = "none";
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