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نگ  بر و بردباري جایگاه ویژهـس باب بازِي  اي دارند و براي قرنها در فرهنگ ما در مقام ـص ها، اـس
ها  شدة سنگ کمتر شناختههاي در این رویداد با جنبه اند.در دسترس کودکان و بزرگساالن بوده

نا می نگ آـش ویم. ـس تی را به ـش ر که تاریخ هـس تند که نه فقط تاریخ بـش اهدانی از تاریخ هـس ها ـش
ته ـس ناخت آننظاره نـش ود.ها به درکی بهتر از محیط پیرامون ما منجر میاند و ـش پراکندگی   ـش
نگ  اخمعادن ـس کوپی به ـس ور عزیزمان، تجربه نگاه میکروـس تار بلوري برخی هاي مختلف در کـش

نگ  ناخت کانیـس ت که در این رویداد بهها و ـش ان از تجربیاتی اـس ت میهاي بدن انـس آورید.  دـس
ه کیلوگرم از همین کانی ت بدانید که در بدن هر یک از ما ـس نگ جالب اـس ها  هاي موجود در ـس

ــنگ  ــوبی بیرون میوجود دارد. از طرف دیگر، آنچه از دل برخی س ــنگوارههاي رس هایی  آید، س
تند که اطالعات دقیقی از تاریخ زمین و موجودات روي آ:ن می نگوارههـس ف این ـس ها دهند. کـش

 به جذابیت رویداد افزوده است.
 این رویداد شامل موارد زیر است: هايایستگاه
 هاي اولیه کشیده شده است)هاي غاري که توسط انسانغار (نشان دادن نقاشی •
   هاي اولیه)اشی روي سنگ به سبک انساننقاشی غاري (تجربه کشیدن نق  •
 ها در طول زمان)ها و تاریخچه زمین (آشنایی با سنگوارهسنگواره •

   ها)ها و ویژگی ها و کاربرد آنها (آشنایی با برخی سنگ صداي سنگ  •
 شده است)ها (تجربه بازي هایی که در فرهنگ ایران با سنگ میبازي سنگ  •

 معادن ایران که ارزش تاریخی و اقتصادي دارند) کانسارهاي ایران (آشنایی با برخی •

 ها)میکروسکوپ (تجربه دیدن دنیاي درون سنگ  •
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 ها)دهنده سنگ ها و جدول تناوبی (آشنایی با عناصر تشکیلکانی •

 ها که در بدن انسان هم وجود دارد)ها و بدن انسان (شناخت ترکیباتی از کانیکانی •

 (آشنایی با اشعار و ضرب المثل هاي سنگی) ایستگاه شعر سنگی •
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