Роздруківка “Цікаві та корисні дитячі
винаходи” (урок 16)

Тема 1. Подорожуємо і відкриваємо світ

Цікаві та корисні дитячі винаходи
➢ Датою свята обрано день народження вченого, винахідника, політичного
діяча США Бенджаміна Франкліна. Він вважав винахідництво одним
з видів державної діяльності. Першим винаходом Бенджаміна Франкліна
(тоді його ще звали просто Бен) стали ласти. Майбутній політик, якому
на той момент ледь виповнилося 12 років, змайстрував їх із дерев’яних
дощечок. Ці ласти, закріплені на руках, допомагали юному Франкліну
розвивати у воді таку швидкість, що він миттєво став кумиром однолітків.
➢ Хлопчик Луї Брайль став відомим на весь світ завдяки створенню шрифту,
за допомогою якого незрячі люди можуть читати й писати. Юний
винахідник втратив зір у восьмирічному віці. До 15 років Луї розробив
рельєфно-крапковий тактильний шрифт, за допомогою якого можна
розпізнавати символи на дотик. Цей винахід змінив життя мільйонів. Нині
шрифт Брайля адаптований для безлічі мов і є безцінним інструментом
навчання та комунікації незрячих людей. Першою книжкою,
надрукованою цим шрифтом, стала “Історія Франції” (1837 рік).
➢ Батут також придумала дитина. У 1930 році, спостерігаючи за змаганнями
повітряних гімнастів, підліток Джордж Ніссен звернув увагу на те, що
гімнасти в кінці свого виступу зазвичай стрибають на страхувальну сітку.
На цьому моменті виступ гімнастів закінчувався. І хлопчик вирішив
винайти пристрій для гімнастів, на якому можна було б підстрибувати
та робити різні трюки в повітрі. Джордж у батьківському гаражі створив
нескладний стрибальний механізм зі звичайної рами, обтягнутої
парусиною. Пристрій пережив кілька модифікацій і в 1937 році був
запатентований! А сам автор перетворив стрибки на батуті зі звичайної
розваги на спортивне змагання.
➢ У 1905 році 11-річний американський хлопчик Френк Епперсон випадково
залишив на ґанку будинку склянку із соком і дерев’яною паличкою, якою
він розмішував напій. Уночі температура на вулиці опустилася нижче
за нуль, і вранці на Френка чекав сюрприз. Підставивши склянку під
струмінь гарячої води, Епперсон отримав шматочок фруктового льоду
на паличці, який виявився таким смачним, що Френк відразу похвалився
випадковим винаходом перед друзями. Запатентований і представлений
широкій публіці продукт був через 18 років.
Додаткові матеріали до підручника "Українська мова та читання". 4 клас (авт. Г. Остапенко,
О. Волощенко, О. Козак)
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