
വിജ്ഞാന�ാത്സവം രണ്ടാം ഘട്ടം 2022-23

                     എല്.പി. വിഭാഗം  

1. ഇന്ന് ഞാന് നാളെ
 നീ....
�ിങ്ങളുടെ�  വീട്ടില്  പല  ആവശ്യങ്ങൾക്കായി  പലവിധ  സാധ�ങ്ങൾ  വാങ്ങാറുണ്ടന"ാ?  ഭക്ഷണ

പദാർത്ഥങ്ങൾ, അവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ,

ശുചീകരണ-ടെതാഴില്  ഉപകരണങ്ങൾ....  എന്നിങ്ങടെ�  എത്രടെയത്ര  വസ്തുക്കൾ.  ഇവയുടെ�  ഉപനയാഗം

കഴിയുന<ാൾ  �ാം  എന്താണ്  ടെചയ്യുന്നത്  ?   കുടെറടെയാടെക്ക  ഉനപക്ഷിക്കും,  ചിലടെതാടെക്ക  ആക്രി

വ്യാപാരികൾക്ക് �ല്കും,  ബാക്കിയുള്ളവ  മാലി�്യമായി കണക്കാക്കി കളയും അന"...?  ഉപനയാഗം കഴി 

ടെEന്ന് നതാന്നിയ ഏടെതങ്കിലും സാധ�ങ്ങൾ മനHടെതങ്കിലും വസ്തുക്കളാക്കി വീണ്ടും  ഉപനയാഗിക്കാറുനണ്ടാ? 

�ിങ്ങളുടെ� വീട്ടിടെല ഉപനയാഗം കഴിE് ഇ�ി ആവശ്യമി" എന്നു

നതാന്നി ഉനപക്ഷിക്കുന്ന സാധ�ങ്ങൾ ഏടെതാടെക്കയാണ്  ?  ഇവയില്
രൂപമാHം  ��ത്തി  ഉപനയാഗിക്കാൻ  കഴിയുന്നവ

(പു�രുപനയാഗിക്കാവുന്നവ)  ഏടെതാടെക്കയാണ്  ?മാHം  വരുത്താവുന്ന

എടെന്ത"ാം  സാധ്യതകളുണ്ട്  ?ഇവ  ഉൾടെPടുന്ന  ഒരു  പട്ടിക

തയ്യാറാക്കൂ.....

ഇങ്ങടെ�  പു�രുപനയാഗിക്കുന്നതുടെകാണ്ടുള്ള  ഗുണങ്ങൾ

എടെന്ത"ാമാണ്  ?  വീട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ടെചയ്ത്  പു�രുപനയാഗശീലം

പ്രചരിPിക്കുന്നതി�ായി ഒരു നപാസ്റ്ററും തയ്യാറാക്കൂ....
പട്ടികയുടെ� മാതൃക

�<ർ ഉനപക്ഷിക്കുന്ന സാധ�ങ്ങൾ പു�രുപനയാഗിക്കാവുന്നവ പുതിയ സാധ്യതകൾ

2.വീട്ടിനുള്ളിളെ� കുഞ്ഞന്മാര്
�ിങ്ങളുടെ�  വീട്ടില്  �ിങ്ങളുടെ�  അനുവാദമി"ാടെത  താമസമാക്കിയ

ഏടെത"ാം  ജീവികളുണ്ട്?  അവ  ഓനരാന്നും  എവിടെ�ടെയാടെക്കയാണ്

ജീവിക്കുന്നത്?എന്താണ്  ഇവരുടെ�  ഭക്ഷണം?   എങ്ങടെ�യാണ്  അവ

ഭക്ഷണം  നശഖരിക്കുന്നത്?  സൂക്ഷിച്ചുടെവക്കുന്നത്?  തു�ങ്ങിയ  കാര്യങ്ങടെള

കുറിച്ച് ഒരു അന�aഷണം ��ത്തിയാനലാ ?

�ിങ്ങൾ ടെചനയ്യണ്ടത്,

 ഇത്തരത്തില് ഏടെത"ാം ജീവികൾ �ിങ്ങളുടെ� വീട്ടിലുടെണ്ടന്ന് കടെണ്ടത്തുക. പട്ടികടെPടുത്തുക.

 ഇതില് �ിന്നും അന�aഷണത്തി�ായി മൂന്ന് ജീവികടെള മാത്രം ടെതരടെEടുക്കുക.

 �ിരീക്ഷിനക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതടെPടുത്തുക.

 ഓനരാ ജീവിടെയയും സൂക്ഷ ്മമായി �ിരീക്ഷിക്കുക. (രാത്രിയിലും പകലും)

 കടെണ്ടത്തലുകൾ ഒരു ഡയറിയില് (ന�ാട്ടുബുക്കില്) നരഖടെPടുത്തുക.

 സാധ്യമാടെണങ്കില് നhാനട്ടാ,വീഡിനയാ എന്നിവ എടുക്കാം.



 �ിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ�യുള്ള  കടെണ്ടത്തലുകൾ  ഉൾടെPടുത്തി,  'വീട്ടിനുള്ളിളെ�  കുഞ്ഞന്മാര്'  -  എന്ന

നപരില് �ിരീക്ഷണകുറിP് തയ്യാറാക്കുക (ഓനരാ ജീവിടെയകുറിച്ചും പ്രനത്യകം പ്രനത്യകം നപജിലാണ്

എഴുനതണ്ടത്. വരച്ചും �ിറം �ല്കിയും പരമാവധി മന�ാഹരമാക്കണം)

3.  ഊഞ്ഞാ�ാടുന്ന നിഴലുകൾ
ഒരു  അവധി  ദിവസമാണ്  ഈ   പ്രവർത്ത�ം  ടെചയ്യാൻ  ശ്രമിനക്കണ്ടത്.  സാമഗ്രികൾ

സംഘ�ിPിക്കാനും സംവിധാ�ങ്ങൾ ഒരുക്കാനും മുതിർന്നവരുടെ� സഹായം നത�ാം,എന്നാല് �ിരീക്ഷണവും

അളക്കലും മH് പ്രവർത്ത�ങ്ങളും �ിങ്ങൾ തടെന്ന ടെചയ്യണം.എങ്കില് തു�ങ്ങാം അന" ?

�ന്നായി  സൂര്യപ്രകാശം  കിട്ടുന്ന  തുറസ്സായ  സ്ഥലത്ത്,  തറയില്  �ിന്നും  ഏകനദശം   ഒരു  മീHർ

വലിPമുള്ള രണ്ട് കമ്പുകൾ  30-40 cm  അകലത്തില് ടെതക്കു വ�ക്കായി കുത്തടെ� �ാട്ടുക.  (   ഇലക ്ട്രിക്

വയറിങ്  ��ത്തുന്ന പൈപപ്പുകൾ ആയാലും മതി.വളയാടെത കുത്തടെ� തടെന്ന �ില്ക്കണം)  കമ്പുകളുടെ� താടെഴ

�ിന്ന്  60,  80  ടെസൻറീമീHർ  ഉയരത്തില്  രണ്ടു  ചരടുകൾ  ചിത്രത്തില്

കാണിച്ചത്  നപാടെല  തിരശ്ചീ�മായി  ടെകട്ടുക.  ചരടുകടെള  തിരിച്ചറിയാൻ
നവണ്ടി  മുകളിടെല ചര�ില് ഒരു വൃത്ത രൂപവും രണ്ടാമടെത്ത ചര�ില് ഒരു

സമചതുരരൂപവും  ഒട്ടിച്ചു  വയ്ക്കുക.  അനPാൾ  മുകളിടെല  ചര�ിടെ�

'വൃത്തചരട്'എന്നും താഴടെത്ത  ചര�ിടെ�  'ചതുരചരട്  'എന്നും  നപര്  വിളി

ക്കാം.  ഇനPാൾ   ഉപകരണം  ടെറഡിയായി.  സമയം  ന�ാക്കാൻ  ഒരു

വാച്ചുകൂ�ി  കരുതുക.  കു�നയാ  ടെതാPിനയാ  ഉപനയാഗിക്കാൻ മറക്കരുനത,

ഇ�ി �ിരീക്ഷണത്തി�് തയ്യാറായിനക്കാളൂ....

ചരടുകളുടെ�  �ിഴല് തറയില് പതിക്കുന്നത് കനണ്ടാ  ?  രാവിടെല  9  മണി,  11  മണി,  ഉച്ച 12  മണി,

ഉച്ചക്ക് നശഷം 1 മണി, 3 മണി എന്നിങ്ങടെ� വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളില് ഈ ചരടുകളുടെ� �ിഴല് എങ്ങടെ�

സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നത് �ിരീക്ഷിച്ച് നരഖടെPടുത്തണം.  ഉച്ചയ്ക്ക്  12  മണി മുതല്  1  മണി വടെര തു�ർച്ചയായി

�ിരീക്ഷിക്കനണ...

ചരടുകളുടെ� �ിഴല്  ഒന്നു മടെHാന്നിനു മുകളില് വീഴുകനയാ,  പരസ്പരം കൂട്ടി മുട്ടുകനയാ ടെചയ്യുന്നുനണ്ടാ
എന്ന്  �ിരീക്ഷിച്ച്  ആ  സമയം  വാച്ചില്  ന�ാക്കി  കുറിച്ചുടെവക്കുക  ഈസമയത്തി�്  എടെന്തങ്കിലും

പ്രനത്യകതയുനണ്ടാ ?എഴുതുക.

�ിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പട്ടികയില് എഴുതണം. (മാതൃക ന�ാക്കുക)

NO നിരീക്ഷിക്കേ$ണ്ട കാര്യങ്ങൾ 9 AM 11AM 12 NOON 1PM 3PM

1 ഏത് ചര�ിടെ� �ിഴലാണ് മുന്നില്

2 ചര�ിടെ� �ിഴലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം

3 �ിഴലുകൾ തമ്മില് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയം

�ിഴലുകടെള  �ിരീക്ഷിച്ചതില്  �ിന്നും  �ിഴലുകളുടെ�  സഞ്ചാരവുമായി  ബന്ധടെPട്ട്  �ിങ്ങൾ  തിരിച്ചറിE

കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറിPായി നരഖടെPടുത്തി വരൂ.

മുക
ില് നല്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ില് നിന്ന് നിങ്ങൾ$് ഇഷ്ടളെ/ട്ട 

ഒരു പ്രവര്ത്തനം മാത്രം ളെചയ്യുക.


