รายละเอียดกิจกรรมหลักสูตรและค่ายวิทยาศาสตร์
Mad Science October Camp 2018
ในช่วงปิ ดเทอมนี้ MAD SCIENCE จะเปิ ดหลักสูตรและค่ายวิทยาศาสตร์สาํ หรับเด็กอายุ 6-12 ปี และ
ค่ายอนุบาล สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยเป็ นกิจกรรมครึง่ วันและใช้เวลาทัง้ สิน้ 5 วัน ตามรายละเอียดดังนี้:

NEW

ห้องเรียน Sparking Science

พบกับห้องทดลองวิทยาศาสตร์ทจ่ี ะพาเด็กๆ ไปเรียนรูเ้ รื่องราวของวิทยาศาสตร์ ทีส่ นุกสนาน ตื่นเต้น และ
ท้าทาย พร้อมจุดประกายจินตนาการของเด็กๆ โดยบูรณาการเรื่องราวทีอ่ ยู่รอบ ๆ ตัวเข้ากับ STEM
1. แรงดันอากาศพิ ศวง ( Wonder Air Pressure ) เด็กๆ จะได้เรียนรูท้ ฤษฎี Aerodynamics,
Thermodynamics และ Bernoulli’s principle ทีท่ าํ ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ผ่านกิจกรรมการทดลองทีส่ นุกสนาน ตื่นเต้น
ท้าทายทาย เช่น การทําให้ลกู โปง่ นํ้าสามารถเข้าและออกจากขวดแก้วได้ กิจกรรม Hockey Air Zooka
2. นํ้าแข็งแห้งแผลงฤทธิ์ (Dry Ice Capades) จะพาเด็กๆ เข้าสูห่ อ้ งทดลอง Mad Scienceแสนเย็น เริม่
ตัง้ แต่การผลิต Dry Ice ว่าทํากันอย่างไร และทํากิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้นเกีย่ วกับนํ้าแข็งแห้ง ภายใต้การควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชดิ จากผูส้ อนทีม่ คี วามชํานาญ ได้ทดลองเพื่อเรียนรูค้ ณ
ุ สมบัตกิ ารระเหิดของ Dry Ice กิจกรรมDry Ice
Rocket, Dry Ice Boat และ Bubble snake
3. หนูน้อยสํารวจสภาพอากาศ ( Walloping Weather ) เด็ก ๆ จะได้ทดลองผลกระทบของอากาศ ต่อ
สภาพอากาศ และสวมบทบาทเป็ นนักอุตุนิยมวิทยา ทําการทดลองสนุกสนาน เช่น จําลองพายุหมุนทอร์นาโด กิจกรรม
วัฏจักรนํ้า นานาก้อนเมฆ วัดสภาพอากาศ และพยากรณ์สภาพอากาศ
4. ความมหัศจรรย์ของนํ้า ( Wacky Water ) เรียนรูค้ ุณสมบัตขิ องนํ้า เด็กๆ จะได้ทดสอบคุณสมบัตขิ องนํ้า
และของเหลว สนุกกับกิจกรรมลูกโปง่ ดูดนํ้าได้ กิจกรรม Ice berg และทดลองความหนาแน่นทีแ่ ตกต่างกัน (Density
stacker )
5. ร่วมแรงแข็งขัน (Fantastic Forces) เรียนรูแ้ รงดึงดูดของโลก และความเกีย่ วข้องกับแรงอีกหลายแรงไม่
ว่าจะเป็ นจุดศูนย์ถ่วง แรงสูศ่ นู ย์กลาง,กิจกรรมต่อตัวนกฮูกให้เป็ นโครงสร้างทีส่ มดุล กิจกรรมนกฮูกแฮปปี้ กิจกรรม
ตะปูไม่โยกเยก และกิจกรรม Roller Coaster Racing
6. วงจรไฟฟ้ าหรรษา (Build a Circuit) เด็กๆ ได้เรียนรูว้ ่ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ
สามารถทํางานได้ สอนให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับ Mad Scienceการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายทีเ่ ด็กๆ สามารถทําเองได้ และ
พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใช้กบั เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย การต่อวงจรอนุกรมและขนาน และกิจกรรมฟิวส์ทาํ งาน
อย่างไร
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7. เพื่อนช่วยผ่อนแรง (Working Machines) เรียนรูเ้ ครื่องผ่อนแรง 6 ชนิด ได้แก่ รอก คาน ลิม่ สกรู ล้อ และ
พืน้ เอียงทีจ่ ะช่วยงานเด็กๆ ให้ออกแรงน้อยทีส่ ดุ เด็กๆ จะได้ทดลอง และสร้างเครื่องผ่อนแรงเพื่อแก้ปญั หาในการ
ขนย้ายสิง่ ของจากอุปกรณ์ง่าย ๆ และยังสามารถนําไปใช้ทบ่ี า้ นได้อกี ด้วย
8. โลกของเรา (Lab on Earth) Mad Science จะนําเด็กๆ ไปสูก่ ารศึกษาธรณีวทิ ยาของโลกการเกิดหิน ,
แผ่นดินไหว เรียนรูว้ ่าเราจะมีวธิ ปี ้ องกันตัวเอง, ประเภทต่าง ๆ และการเกิดธรณีพบิ ตั บิ นโลก ทัง้ ภูเขาไฟระเบิด
ปรากฎกาอย่างไรเมื่อเกิดรณ์ทางธรรมชาติทห่ี ลีกเลีย่ งไม่ได้ แบบจําลองชัน้ ของโลก ปรากฏการณ์ Earthquake และ
ภูเขาไฟใต้น้ํา
9. รวมกันเป็ นโครงสร้าง (Amazing Structures) เด็กๆ จะได้สวมบทบาทเป็ นสถาปนิก และวิศวกร เรียนรู้
โครงสร้างภายในของสิง่ ก่อสร้าง โครงสร้างทีด่ คี วรมีรปู ทรงใด สนุกกับกิจกรรมทีท่ า้ ทายความสามารถของเด็กๆ เช่น
หอคอยสูงเสียดฟ้า กิจกรรมTension & Compression กิจกรรมทดสอบความแข็งแรงของวัสดุต่อโครงสร้างยักษ์
10. รวมมิ ตรวิ ทยาศาสตร์ (Sound like Science) สนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจกับการทดลองวิทยาศาสตร์ท่ี
หลากหลายกิจกรรม สาธิตการจุดไฟด้วยปฏิกริ ยิ าเคมี การสร้างเสียงฟ้าผ่าในห้องทดลองด้วยอุปกรณ์ Thunder
storm และ Thunder Drum รวมถึงการทดลองทําลําโพงอย่างง่ายๆ
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ห้องเรียนอเมซิ่งไซเอนซ์ (Amazing Science )
1. หอคอยสูงเสียดฟ้ า (The Highest Tower) เรียนรูเ้ รื่องโครงสร้างของสิง่ ก่อสร้างชนิดต่าง ๆ ผ่าน
กิจกรรมทีน่ ่าตื่นเต้น สนุกกับการสร้างหอคอย และท้าทายด้วยการฝา่ ด่านสร้างหอคอยกระดาษให้สงู ทีส่ ดุ ด้วยการ
นําความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้มาประยุกต์ใช้
2. มหัศจรรย์แห่งร่างกาย (Human Body) เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการค้นหาความลับของร่างกาย ตื่นเต้นไป
กับการค้นหาว่าร่างกายสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้อย่างไรด้วยกิจกรรมสร้างแบบจําลองโครงกระดูก รวมทัง้ ยัง
ได้เพลิดเพลินไปกับการจําลองการทํางานของกล้ามเนื้อ และเรียนรูก้ ระบวนการทํางานของหัวใจอีกด้วย
3. สี่ล้อจอมซ่า (Cool!!!...4 Wheels) เด็ก ๆ จะได้รจู้ กั กับล้อ ซึง่ เป็ นเครื่องผ่อนแรงชนิดหนึ่งทีช่ ว่ ยทําให้
ยานพาหนะต่าง ๆ เคลื่อนทีไ่ ด้ ตื่นเต้นกับการค้นหารูปทรงของล้อทีด่ ที ส่ี ดุ และท้าทายกับ Rally สีล่ อ้ จอมซ่าทีต่ อ้ ง
ลงมือประดิษฐ์ดว้ ยตัวเอง รวมทัง้ ยังได้เรียนรูเ้ รื่องพลังงานเพิม่ เติมจากการเคลื่อนทีข่ องรถอีกด้วย
4. สนุกกับคาน (Fun Lever) เรียนรูแ้ ละสนุกกับเครื่องผ่อนแรงประเภทคาน เด็ก ๆ จะได้ทาํ การทดลองทีท่ าํ
ให้รจู้ กั กับคานชนิดต่าง ๆ ตื่นเต้นกับการแข่งขันยิงลูกบอลด้วยคานชนิดพิเศษ และท้าทายกับการไขปริศนากับชุด
อุปกรณ์ MATH BALANCING เพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องคานให้มากขึน้ อีกด้วย
5. การถ่ายเทความร้อน (Harnessing Heat 3) สนุกกับกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้เรียนรูว้ ่าความร้อนเป็ นพลังงาน
รูปแบบหนึ่ง รวมถึงกิจกรรมทีจ่ ะทําให้เรียนรูถ้ งึ การถ่ายเทความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ การนําความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รงั สี
6. การเดิ นทางสู่ดาวอังคาร 2 (Mission to Mars 2) เด็ก ๆ จะได้ต่นื เต้นกับกิจกรรมทีจ่ ะพาเด็ก ๆ ไป
เรียนรูก้ ารเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปยังดาวอังคาร ทัง้ การออกแบบชุดนักบินเพื่อเดินทางสูด่ าวอังคาร สังเกตพืน้ ผิว
และสิง่ แวดล้อมบนดาวอังคารจากแบบจําลอง รวมทัง้ สนุกกับการจําลองทําภารกิจต่าง ๆ ภายใต้แรงดึงดูดบนดาว
อังคาร
7. กลไกในอากาศ (Air & Aerodynamic) เรียนรูก้ ารทํางานและการเคลื่อนทีข่ องเครื่องบิน เด็ก ๆ จะได้ทาํ
การทดลองเพื่อเรียนรูห้ ลักการของ BERNOULLI ซึง่ เป็ นนักวิทยาศาสตร์ทค่ี น้ พบว่าความเร็วลมทําให้ทาํ ให้ความ
กดดันอากาศเปลีย่ นแปลง นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยังจะได้นําหลักการนี้มาทํากิจกรรมแสนสนุกกับปี กเครื่องบินจําลอง
และลุน้ ระทึกไปกับการแข่งขันปรับแต่งเครื่องบินเหินเวหา
8. สารอาหารจอมพลัง (Mission Nutrition) เด็ก ๆ จะได้ทา้ ทายไปกับการทดลองจัดอาหารให้ถูกสัดส่วน
และถูกหลักโภชนาการด้วยชุดอุปกรณ์ FOOD PIE และตื่นตาตื่นใจไปกับการทดลองการประสานไขมันเข้ากับนํ้า
ด้วยการทํางานของนํ้าดี ตามด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ซึง่ เน้นยํ้าถึงประโยชน์ของอาหารและการออกกําลังกายอีก
ด้วย
9. มหัศจรรย์แห่งแม่เหล็ก (Miracle of Magnet) ค้นพบความลับของสารแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กที่
เด็กๆอาจจะเคยรูแ้ ต่ไม่เคยเห็น ท้าทายกับการค้นหาสารแม่เหล็กในวัตถุต่าง ๆ ตื่นเต้นกับการทดลองหา
สนามแม่เหล็กทัง้ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยตัวเอง
10. สนุกกับจุดศูนย์ถ่วง (Fun with the Centre of Gravity) รูจ้ กั กับจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ เด็กๆจะได้รบั
การท้าทายกับการทดลองตัง้ สิง่ ของบนแผ่นไม้ให้ได้โดยไม่หล่นหรือล้มลงมา
และลุน้ ไปกับการต่อชุดอุปกรณ์
ACROBAT ให้ได้สงู ทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ยังจะได้นําความรูเ้ รื่องจุดศูนย์ถ่วงมาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมนกฮูกไต่
ราวอีกด้วย
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ห้องเรียนฉลาดคิด (Smart Brain Science Room )
1. สุดยอดจักรกลมนุษย์ (Incredible Machine) สนุกกับการเรียนรูร้ ะบบการย่อยอาหาร ทําการทดลอง
เพื่อให้เข้าใจปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ เมื่อมีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหาร และตะลึงกับผลการทดลองจากการจําลองการย่อย
อาหารหลากหลายประเภท อันจะมีผลให้เกิดความผิดปกติกบั ร่างกาย เช่น อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ นอกจากนัน้ เด็ก
ๆ ยังจะได้ทาํ กิจกรรมแสนสนุกเกีย่ วกับเรื่องของหัวใจและการหายใจ พร้อมทัง้ ได้ลงมือทําแบบจําลองปอดอีกด้วย
2. มหัศจรรย์เสียงหรรษา (Fantastic Sound) เพลิดเพลินกับการเรียนรูเ้ รื่องคลื่นเสียงและคุณสมบัตขิ อง
เสียงทีน่ ่าสนใจ ตื่นเต้นกับการสร้างแบบจําลองคลื่นเสียง ทดลองฟงั เสียงแบบไม่มตี วั กลางของเสียง ทดสอบ
คุณสมบัตใิ นการสะท้อน และท้าทายกับเกมเสียงพันสายเพื่อทดสอบประสาทสัมผัสในการได้ยนิ อีกด้วย
3. นํ้าแสนกล (Water Work) ท้าทายกับกิจกรรมทีจ่ ะทําให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับคุณสมบัตขิ องนํ้า เช่น แรงตึงผิว
สนุกกับการทดลองลอยรวมทัง้ ได้ฝึกฝนการใช้ความคิดในการนําคุณสมบัตขิ องนํ้ามาทําให้เกิดประโยชน์ จม
4. บรือ๋ ....กระดูก (Bare Bone) ตื่นเต้นกับการเรียนรูโ้ ครงสร้างของร่างกาย สนุกกับการศึกษาส่วนประกอบ
ของโครงกระดูกและต่อโครงกระดูกจากแบบจําลองกระดูกขนาดเท่าของจริง รวมทัง้ ท้าทายไปกับการสังเกตลักษณะ
โครงกระดูกส่วนต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าเป็ นโครงกระดูกของเพศหญิงหรือเพศชาย
5. สสารกับการเปลี่ยนแปลง (Matter of Changes) สนุกกับการเรียนรูเ้ รื่องสสารและการเปลีย่ นแปลง ทัง้
การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพและการเปลีย่ นแปลงทางเคมี และศึกษาความหนืดของของเหลวผ่านการทดลองทีท่ า้
ทาย รวมทัง้ ยังจะได้ทาํ การทดลองสนุก ๆ เกีย่ วกับปฏิกริ ยิ าเคมีทเ่ี กิดจากการนําสารเคมีชนิดต่าง ๆ มาผสมกัน
อีกด้ว
6. สนุกกับเทียน (Funny Candles) เรียนรูเ้ รื่องสถานะของสสารจากเรื่องราวของเทียน สนุกกับการเรียนรูว้ ธิ ี
ทําให้เทียนของเด็ก ๆ สวยงามด้วยสีชนิดต่าง ๆ และค้นหาไส้เทียนทีจ่ ะเผาไหม้ได้ทนและนานทีส่ ดุ จากนัน้ เด็ก ๆ
จะได้เทียนตามแบบฉบับของตนเองกลับบ้านด้วย
7. พลังงานอัจฉริยะ (Energy Burst) บทเรียนนี้จะแนะนําให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับพลังงานและการอนุรกั ษ์พลังงาน
ผ่านการทํากิจกรรมด้วยของเล่นชนิดต่าง ๆ เต็มอิม่ ไปกับกิจกรรมทีจ่ ะทําให้เรียนรูถ้ งึ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์
8. ความลับของปลาน้ อย (Secret of Fish) ตื่นตาตื่นใจไปกับการเรียนรูธ้ รรมชาติของปลาหลากหลายชนิด
ผ่านการทดลองทีจ่ ดั เตรียมขึน้ มาเป็ นพิเศษ ทัง้ การค้นหาสาเหตุทป่ี ลาสามารถลอยตัวอยู่ในนํ้าได้ การสังเกต
เกล็ดปลาลักษณะต่าง ๆ รวมทัง้ เด็ก ๆ ยังจะได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิม่ เติมด้วย
9. ธรณี พิบตั ิ (Geology Disaster) เด็ก ๆ จะได้เรียนรูแ้ ละศึกษาเกีย่ วกับภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดจากแผ่นดิน เช่น
การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สนึ ามิ ได้ทดลองสร้างแบบจําลองการเกิดแผ่นดิน ภูเขาไฟ
ระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สนึ ามิดว้ ยตนเอง
10. วิ ทยาศาสตร์กบั ของเล่น 2 (Science of Toys 2) สนุกและตื่นตาตื่นใจกับของเล่นทีห่ ลากหลาย เช่น
ลูกดิง่ ลูกบอล รวมทัง้ ของเล่นพิเศษ เช่น Vector Toys และ String Things อันจะทําให้พวกเขาเรียนรูห้ ลักการ
วิทยาศาสตร์ทซ่ี ่อนอยู่ในของเล่น พร้อมทัง้ ได้ฝึกกั ษะในการสังเกต การตัง้ สมมติฐาน และการทดลองอีกด้วย
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ค่ายอนุบาล

(สําหรับเด็กอนุ บาลอายุ 3-5 ปี)

ค่ายห้องครัวนักวิ ทย์ (Scientists' Kitchen)

เมื่อนักวิทยาศาสตร์น้อยอยากเข้าครัวทําอาหารเองบ้าง เรื่องสนุก ๆ จึงเกิดขึน้ เด็ก ๆ จะได้รจู้ กั กับอาหาร
หลากหลายชนิดทีม่ สี ารอาหารแตกต่างกัน เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวทีส่ าํ คัญ และวิธกี ารปรุงอาหารทัง้ อาหารคาวและ
อาหารหวาน ซึง่ เด็ก ๆ จะได้ทดลองด้วยตัวเอง ได้ใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์ในการทําอาหารและคิดค้นสูตรอาหารแบบ
ใหม่ ๆ และลุน้ ไปกับรสชาติอาหารทีท่ าํ ด้วยตัวเองว่าจะอร่อยแค่ไหนกัน ซึง่ เด็ก ๆ จะได้คน้ พบหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ทซ่ี ่อนอยู่ในอาหารมากมายอีกด้วย

วันที่ 1 : เปิ ดโลกอาหาร (Tantalizing Food)

เด็ก ๆ จะได้รวู้ ่าอาหารนัน้ มีมากมายหลายชนิด ได้สนุกสนานไปกับการจําแนกอาหารออกเป็ น 5 หมู่ตาม
เกณฑ์สารอาหาร ได้รวู้ ่าอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน และได้คน้ พบเคล็ดลับในการกิน
อาหารให้ถูกสัดส่วนทีเ่ รียกว่าพิรามิดอาหาร เพื่อสุขภาพทีแ่ ข็งแรง โตไว สมองปราดเปรื่อง

วันที่ 2 : ตะลุยห้องครัว (Amazing Kitchen) /

สนุกสนานไปกับการรูจ้ กั เครื่องครัวมากมายทีม่ วี ธิ กี ารใช้แตกต่างกัน ได้ทดลองใช้เครื่องครัวด้วยตัวเอง ฝึก
ทักษะการทําอาหารอย่างเชฟ ได้รจู้ กั วิธกี ารชัง่ ตวง และวัดด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ซง่ึ จําเป็ นต้องใช้ในห้องครัว
และลุน้ ไปกับการทดลองทําอาหารสุดร้อนแรงของการผัด ทอด และต้มอาหารจําลองอีกด้วย

วันที่ 3 : มือ้ หลักนักวิ ทย์ (Knowing Staple Food)
เด็กๆ จะได้รจู้ กั กับอาหารมือ้ หลักทีเ่ รากินกันทุกมือ้ ได้คน้ พบวัตถุดบิ ต่างๆ มากมายทีเ่ รานํามาทําอาหารได้
ตื่นเต้นไปกับการชิมอาหารรสชาติต่าง ๆ แบบนักวิทยาศาสตร์ และได้ลงมือทําเมนูแสนอร่อยด้วยตัวเอง พร้อมทัง้ ไข
ความลับของอาหารทีม่ คี วามรูว้ ทิ ยาศาสตร์ซ่อนอยู่อกี มากมาย (ทําข้าวผัดกับไข่เจียวปูอดั )

วันที่ 4 : วิ ทยาศาสตร์หวาน ๆ (Fun with Thai Dessert)

สนุกไปกับขนมไทยมากมายหลากหลายชนิด เด็ก ๆ จะได้คน้ พบความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทซ่ี ่อนอยู่ในขนมไทย
ได้รจู้ กั ขัน้ ตอน และส่วนประกอบในการทําขนมไทยชนิดต่าง ๆ ได้ทดลองทําขนมไทยแสนอร่อยด้วยตัวเอง ตื่นเต้นไป
กับการทําโครงงานสํารวจและคิดค้นสูตรขนมใหม่ ๆ ทีแ่ สนจะถูกใจและอร่อยสุด ๆ ไปเลย (ทําบัวลอยกับขนมสําปนั นี)

วันที่ 5 : เบเกอรี่เลิ ฟเวอร์ (Bakery lover)

ตื่นเต้นไปกับขนมเบเกอรีห่ ลากหลายชนิด ได้รจู้ กั ประเภทเบเกอรี่ แล้วสนุกกับการจัดจําแนกขนมเบเกอรีอ่
อกเป็ น 4 ชนิด ได้ทดลองทําขนมเบเกอรีแ่ สนอร่อยด้วยตัวเอง และลุน้ ไปกับรสชาติขนมทีท่ ดลองทําว่าจะอร่อยแค่ไหน
ซึง่ เด็ก ๆ จะได้ใช้ขนั ้ ตอนทางวิทยาศาสตร์ในการทําขนมให้ออกมาอร่อย นุ่ม และฟู ซึง่ เป็ นเทคนิคพิเศษของการทําเบ
เกอรีอ่ กี ด้วย (ทําพิซซ่าหน้าไส้กรอกไก่ชสี กับคัพเค้กครีม )

**** ผู้ปกครองต้องแจ้งก่อนเรียนว่าเด็กแพ้อาหารอะไรบ้างเพื่อให้ผส้ ู อนดูแลได้ถกู ต้อง*
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ค่ายมหัศจรรย์สตั ว์โลก (Spectacular Animals)

จุดประกายจินตนาการให้เด็กอนุบาล ด้วยการเปิ ดโอกาสให้รว่ มสนุกกับค่าย “มหัศจรรย์สตั ว์โลก” ของ
MAD SCIENCE ซึง่ เป็ นการปูพน้ื ฐานความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทางด้านสิง่ แวดล้อมขัน้ พืน้ ฐาน เด็ก ๆ จะได้สนุกกับ
กิจกรรมทีน่ ่าตื่นตาตื่นใจ ได้ลงมือทดลองด้วยตนเอง รวมทัง้ ได้เพิม่ พูนทักษะทางวิทยาศาสตร์อกี ด้วย

วันที่ 1 : สัตว์น้อยใหญ่ในโลกกว้าง (All about Animals)

สนุกสนานกับการฝึกทักษะในการสังเกต พร้อมทัง้ เรียนรูค้ วามแตกต่างของสัตว์ ตื่นเต้นกับเกมการทายเสียงสัตว์
หลากชนิด ท้าทายกับการต่อหน้าตาสัตว์ให้ถูกต้องตามชนิดของสัตว์นนั ้ ๆ และสนุกไปกับการเรียนรูล้ วดลายของสัตว์

วันที่ 2 : แกะรอยสัตว์โลก (Animal Trails)

ตื่นเต้นไปกับชีวติ ทีน่ ่ามหัศจรรย์ของสัตว์ในแง่มมุ ทีแ่ ปลกออกไป ท้าทายไปกับการแกะรอยสัตว์ต่าง ๆ จากรอยเท้า
สัตว์ และเพลิดเพลินไปกับการพรางตัวของสัตว์หลากชนิด ปิ ดท้ายด้วยการเรียนรูพ้ ฤติกรรมสัตว์ทต่ี อบสนองต่อสิง่ เร้า

วันที่ 3 : กําเนิ ดชีวิตสัตว์ ( Birth of the Animals)

สนุกสนานกับการกําเนิดของสัตว์นานาชนิด ทัง้ สัตว์ออกลูกเป็ นตัวและออกลูกเป็ นไข่ เพลิดเพลินไปกับนิทานสุดสนุก
อันจะทําให้เด็ก ๆ เรียนรูว้ ่าสัตว์แต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน พร้อมกับการฝึกฝนทักษะในการสร้าง
แบบจําลอง

วันที่ 4 : อยู่อย่างไรในป่ ากว้าง (How to live in the forest?)

ร่วมกันตามรอยสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปในปา่ กว้าง สนุกกับกิจกรรมทีจ่ ะทําให้เด็ก ๆ รูจ้ กั อาหารและทีอ่ ยู่ของสัตว์ และ
ตื่นเต้นไปกับการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นานาชนิด

วันที่ 5 : นานาสัตว์อศั จรรย์ (Amazing Animals)
ตื่นเต้นไปกับการค้นหาทีส่ ดุ ของสัตว์ เช่น สัตว์ทต่ี วั ใหญ่ทส่ี ดุ สัตว์ทว่ี งิ่ เร็วทีส่ ดุ ผ่านกิจกรรมทีช่ ่วยฝึกฝนทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ทห่ี ลากหลาย รวมทัง้ เรียนรูว้ ่าสัตว์บางชนิดเป็ นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างสิง่ มหัศจรรย์มากมาย
ระยะเวลาของแต่ละค่าย/หลักสูตร 5 วันๆละ 3 ชัวโมง
่
ค่ากิ จกรรม 4,800 บาทต่อค่าย / หลักสูตร โดยโอนค่ากิ จกรรมได้ตามรายละเอียดบัญชีดงั นี้
ชื่อบัญชี บริษทั ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จํากัด
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาชิ ดลม เลขที่บญ
ั ชี 001 – 5 – 37373 – 1

พิ เศษ ส่วนลด 5% สําหรับการสมัครเรียนหนึ่ งค่าย / หลักสูตร
ส่วนลด 10% สําหรับการสมัครเรียนสองค่าย / หลักสูตร
ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะผูส้ มัครที่ชาํ ระเงิ นล่วงหน้ าเต็มจํานวนและขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิ นเมื่อไม่มาเรียนตามวันและเวลาที่สมัคร

เมื่อโอนเงินค่ากิจกรรมแล้ว กรุณา แจ้งการโอนทาง e-mail info@madsciencethai.com หรือ
โทร.02-391-2690-2

บริ ษทั ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จํากัด 68 สุขมุ วิ ทซอย 40 ถนนสุขมุ วิ ท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-391-2690-2
www.madsciencethai.com
www.facebook.com/madsciencethai
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