
 

 

Κβαντική φυσική για μικρά παιδιά (Chris Ferrie) 

Ανανεώθηκε 14:25 Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 0 Βιβλιοπαιχνιδίσματα Διαβάστηκε 19 φορές 
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Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Μαγικές βιβλιοπεριπλανήσεις 

 Τίτλος βιβλίου: Κβαντική φυσική για μικρά παιδιά 

Συγγραφέας: Chris Ferrie 

Μετάφραση: Τίνα Νάντσου 

Διόρθωση: Μάνος Μπανάνας 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Ηλικία: 5-7 ετών 

Τα μικρά παιδιά είναι γεμάτα απορίες για τον κόσμο γύρω τους. 

Συχνά θέτουν ερωτήσεις που είναι τόσο δύσκολο να τους τις 

απαντήσουμε με λόγια απλά. Ένα εύλογο ερώτημά τους είναι 

από τι αποτελείται μία σφαίρα ή τα αντικείμενα γύρω μας. Αν 

έχουμε στη διάθεση μας ένα μικροσκόπιο, τι θα 

παρατηρούσαμε; Από τι αποτελείται ένα άτομο;Τι είναι τα 

νετρόνια, τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια; Πού βρίσκονται αυτά; 

Τι είναι ενέργεια; Ποια έχουν ενέργεια; Πώς χάνουν ή παίρνουν 

ενέργεια; Πώς ονομάζεται αυτή η ενέργεια; 

Σε όλες αυτές τις σύνθετες έννοιες, ο Chris Ferrie δίνει 

απαντήσεις με απλά λόγια και καταφέρνει να ταξιδέψει τα 

παιδιά από πολύς νωρίς στον ξέφρενο και υπέροχο κόσμο της 

κβαντικής φυσικής. 

Ο Chris Ferrie με διδακτορικό στα μαθηματικά και στη φυσική 

είναι ο πιο κατάλληλος για την σειρά βιβλίων που υπογράφει 

με θέματα που αφορούν τον κόσμο της φυσικής. Μια εξαιρετική 

ιδέα που καταφέρνει να φέρει σε επαφή παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας με τον κόσμο της επιστήμης. 



Ένα βιβλίο πρόκληση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για 

τα παιδιά καθώς αποτελεί πηγή ενεργοποίησης της σκέψης των 

παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να μείνουν στην απλή 

ανάγνωση του βιβλίου αλλά να ακολουθήσουν και βιωματικές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να επισκεπτούν ένα 

εργαστήριο φυσικής και να δουν διάφορα αντικείμενα μέσα από 

το μικροσκόπιο. 

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν ερέθισμα στο μάθημα 

της Ε τάξης τα Φυσικά, στο πρώτο κεφάλαιο με θέμα την ύλη, 

κυρίως για μαθητές που δεν έχουν έρθει ποτέ επαφή με έννοιες 

της φυσικής. 

  

 


