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ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਵਗਆਨ ਕੇਂਦਰ 

ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਚ ਿੰ ਚਿਤ ਰਸਤੇ 
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ਗਲਾਸਗੋ ਸਾਇਿੰ ਸ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚ ੁੱ ਟ ਖੋਜਣ 

ਲਈ ਇਸ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ।ੋ   
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ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ 

 

ਟ੍ਰੇਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਾਪਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਹਰ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਵਵਧੀ 

ਵਿਲੇਗੀ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਵਜੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਜੰਨੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ 

ਟ੍ਰੇਲ ਵਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦ ੇਹੋ. 
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ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਟ੍ਰੇਲ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਗਭਗ 45 ਵਿੰਟ੍ ਲੈਂਦ ੇਹਨ. 

 
ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ 

 

ਟ੍ਰੇਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੰਵਜਲਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ 

ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.  

 

ਿੰਵਜਲਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਵੱਚੋਂ 1 

ਵਲਫਟ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
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ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੀਨੀ ਿੰਵਜਲ ਅਤ ੇ ਿੰਵਜਲ 1 ਦੇ 

ਵਵਚਕਾਰ ਐਸਕੇਲੇਟ੍ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 

1, 2 ਅਤੇ 3 ਿੰਵਜਲਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਜਾਨਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ 

 

ਤੁਸੀਂ ਜਿੀਨੀ ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਇਿਾਰਤ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਵੋ। 
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ਹੇਠਲੀ ਿੰਵਜਲ, ਿੰਵਜਲ 2 ਅਤੇ ਿੰਵਜਲ 3 'ਤੇ 

ਪਖਾਨੇ ਹਨ। 

 

ਫਲੋਰ 1 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 

ਹੇਠਲੀ ਿੰਵਜਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਫ ੇਹੈ. 

 ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੇ ਵਕਸ ੇਿੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਪੁੱ ਛ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਸਟ੍ਾਫ਼ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨੀਲੇ-

ਹਰ ੇਰੰਗ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹ.ੋ 

 

ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਾਫ ਵੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਵੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਟ੍ੁੱ ਟ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰ ਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹ.ੈ 
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 ਕਦਮ 1: ਪ੍ਰਤੀਕਕਕਰਆ ਟਾਈਮਰ 

 

ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਿਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਵਵਧੀ 

ਹ ੈਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹ.ੋ 

 ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਪੜਾਅ ਿੰਵਜਲ 3 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ ਨ ੰ  ਬਾਡੀਵਰਕਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਵਵੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਇਹ ਪੜਾਅ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜ ੇਹੈ. 

 

ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਟ੍ਾਈਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਬਟ੍ਨਾਂ ਵਾਲੀ 
ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਵਦਸਦਾ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਗਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱ੍ਚਸਕਰੀਨ 'ਤੇ 

ਟ੍ੈਪ ਕਰੋ। 
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ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ 

 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਤੀਵਵਧੀ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਵਜੰਨਾ ਛੋਟ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਨਤੀਜਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਤੁਹਾਡ ੇਗਰੁੱ ਪ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ਾ ਸਕੋਰ ਵਕਸ ਕੋਲ 

ਹ?ੈ 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਅਤੇ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਿਾਪਦੀ 
ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਵਦਿਾਗ ਨ ੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਦਿਾਗ ਵਫਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਥ ਨ ੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਖੇਡਾਂ 
ਵਵੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਫੁੱ ਟ੍ਬਾਲ। 



ਸੰਸਕਰਣ 1   ਪੰਨਾ 12 

 

ਸੋਚੋ: ਜਲਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵਕੱਥੇ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

 

 

ਸੰਕੇਤ: ਤੇਜ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਵੱਚ 

ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਪੜਾਅ 2: ਵਸਗਰਟ੍ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਫੇਫੜੇ 
 

 

ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ 2 ਸੈੈੱਟ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਪੜਾਅ 3 ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨ ੰ  ਬਾਡੀ ਵਰਕਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਵਵੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਇਹ ਪੜਾਅ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ.ੈ 

 

ਤਿਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੇਫੜ ੇ2 ਸਾਫ਼ 
ਬਕਵਸਆ ਂਵਾਲੀ ਿੇਜ ਵਾਂਗ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦ ੇਹਨ 
ਵਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ. 

 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਸਾਫ਼ ਬਕਵਸਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਖੋ। 
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

 

ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਵਟ੍ਕ ਦੇ ਥੈਵਲਆਂ ਨ ੰ  

ਵਨਚੋੜੋ। 

 

ਇਹ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਨ ੰ  ਿਜਬ ਰ ਕਰਦਾ 

ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕ ੋਵਕ ਉਹ ਵਕਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਵਕ ਵਕਹੜ ੇ

ਫੇਫੜ ੇਵਸਹਤਿੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਸਗਰਟ੍ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 

ਦੇ ਵਕਹੜ ੇਫੇਫੜ ੇਹਨ? 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਿਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਫੇਫੜ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

 

ਵਸਹਤਿੰਦ ਫੇਫੜ ੇਗੁਲਾਬੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

 

ਵਸਗਰਟ੍ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜ ੇਕਾਲੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਟ੍ਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਗਰਟ੍ ਪੀਣ 

ਵੇਲੇ ਛੱਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਵਸਗਰਟ੍ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਸੋਚ:ੋ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਨ ੰ  

ਵਸਹਤਿੰਦ ਵਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
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ਪ੍ੜਾਅ 3: ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਾਕੇਟ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਰਾਕੇਟ੍ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 

ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਰਦਾਰ ਧਿਾਕਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ. 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਪੜਾਅ  ਿੰਵਜਲ 2 'ਤੇ ਹੈ। 
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ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਵਰੰਗ ਦ ਵਫਊਚਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਵੱਚ 

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਾਕੇਟ੍ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਇਹ ਪੜਾਅ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਾਕੇਟ੍ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟ੍ੈਂਕ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸੰਤਰੀ 

ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੇਜ ਵਰਗਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ 

ਹ.ੈ 
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ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਹੈਂਡਲ ਨ ੰ  ਿੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ.ੋ 

 

ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਬੁਲਬਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ. 

 

ਜਦੋਂ ਸ ਈ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ.ੋ 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟ੍ਡਾਊਨ ਸੁਣਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ 

ਜਾਓ। 
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ਤੁਹਾਡ ੇਵਖ਼ਆਲ ਵਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

 
ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਨਹ ਾਂ ਬੁਲਬੁਵਲਆਂ ਵਵੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਜਹਾ ਇੱਕ 

ਬੈਟ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। 
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ਸਟ੍ੋਰ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨ ੰ  ਆਵਾਜ, ਗਰਿੀ ਅਤੇ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਛੱਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ੋਰ 
ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨ ੰ  ਆਵਾਜ, ਗਰਿੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ 
ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਛੱਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਵਕਸਿਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 
ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸੋਚ:ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? 
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ਸਟਾਪ੍ 4: ਹੈਂਡ੍ ਕਰੈਂਕ ਸਕੇਲੇਕਸਕਟਰਕ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਵਲਤ ਵਖਡੌਣ ੇਵਾਲੀਆ ਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਦ ਜੀ ਿੰਵਜਲ 2 'ਤੇ ਹੈ. 

 

ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਵਰੰਗ ਦ ਵਫਊਚਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਵੱਚ ਹੈਂਡ 

ਕਰੈਂਕ ਸਕੇਲੇਕਸਵਟ੍ਰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. 

 

ਹੈਂਡ ਕਰੈਂਕ ਸਕੇਲੇਕਸਵਟ੍ਰਕ 4 ਰੰਗਦਾਰ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਖਡੌਣਾ ਰੇਸਟ੍ਰੈਕ ਵਰਗਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ 
ਹੈ। 

 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  4 ਰੰਗਦਾਰ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 1 'ਤੇ 
ਰੱਖੋ। 
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ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਕਸ 

ਰੇਸਟ੍ਰੈਕ ਨ ੰ  ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨ ੰ  ਿ ਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਨ ੰ  ਿੋੜੋ। 

 

ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਰੰਗ 
ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਚੁੱ ਕੋ। 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵਜੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਖਡੌਣੇ ਸਕੇਲਐਕਸਵਟ੍ਰਕ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰੇਵਰਤ ਹੈ। 

 

ਸਕੇਲੈਕਸਵਟ੍ਰਕ ਕਾਰਾਂ ਵਬਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਵਲਤ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵੱਚ, ਵਬਜਲੀ ਹੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ 
ਹ.ੈ 

 

ਯ ਕ ੇਵਵੱਚ ਇਲੈਕਵਟ੍ਰਕ ਕਾਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਸੱਧ ਹੋ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ. 



ਸੰਸਕਰਣ 1   ਪੰਨਾ 27 

 

ਇਲੈਕਵਟ੍ਰਕ ਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜਲ ਨਾਲ 
ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਰਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇੱਕ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਵਟ੍ਰਕ ਕਾਰ 
ਵਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? 
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ਸਟਾਪ੍ 5: ਸਕਹਯੋਗੀ ਰੋਬੋਟ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ੍ ਦੇ ਵਵਰੁੱ ਧ ਇੱਕ ਗੇਿ 

ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਿੰਵਜਲ 2 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਂ Idea No59 ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗੀ 

ਰੋਬੋਟ੍ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਸਵਹਯੋਗੀ ਰੋਬੋਟ੍ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ 
ਿੇਜ ਵਰਗਾ ਵਦਸਦਾ ਹ ੈਵਜਸ ਵਵੱਚ ਰੋਬੋਟ੍ ਦੀ ਬਾਂਹ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਇਸ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ੍ ਦੇ ਵਵਰੁੱ ਧ ਨੋਟ੍ਸ 
ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੋਗੇ। 
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ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਗਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱ੍ਚਸਕਰੀਨ 'ਤੇ 
ਟ੍ੈਪ ਕਰੋ। 

 

ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਦੇਖ ੋਵਜਵੇਂ ਰੋਬੋਟ੍ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ੍ ਨ ੰ  ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਕੱਚ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੱਚ ਰੋਬੋਟ੍ ਇੱਕ ਆਿ ਰੋਬੋਟ੍ ਨਹੀਂ 
ਹ.ੈ 

 

ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਵਵੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਬੋਟ੍ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸ਼ੀਸ਼ ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੱਚ ਰੋਬੋਟ੍ ਨ ੰ  ਿਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਵਕਸਿ ਦੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੋਬੋਟ੍ ਨ ੰ  ਸਵਹਯੋਗੀ 
ਰੋਬੋਟ੍ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸਵਹਯੋਗੀ ਰੋਬੋਟ੍ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਘੱਟ੍ ਫਾਲਤ  ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਸੋਚ:ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ੍ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? 
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ਸਟਾਪ੍ 6: ਗਰੈਕਿਟੀ ਿੈੈੱਲ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ 

ਚੱਕਰਾਂ ਵਵੱਚ ਘੁੰ ਿਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਪਵਹਲੀ ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਜੋਨ ਵਵੱਚ ਗਰੈਵਵਟ੍ੀ ਵੈੈੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। 
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ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਗਰੈਵਵਟ੍ੀ ਖ ਹ ਗੋਲ ਕਾਲੇ ਖ ਹ ਵਰਗਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ 

ਹੈ। 

 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਪਵਹਲਾਂ ਪਲਾਸਵਟ੍ਕ ਦੀਆ ਂਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਅ ਲੱਭੋ। 
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ਖ ਹ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨ ੰ  ਰੋਲ ਕਰੋ. 

 

ਦੇਖ ੋਵਕ ਗੇਂਦ ਵਕਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ੋਸਿੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਗੇਂਦਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਲ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

 

ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ 

ਨਾਿ ਹੈ? 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਗੇਂਦਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਵਵੱਚ ਕਟ੍ੋਰੇ ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨ ੰ  ਔਰਵਬਟ੍ ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

 

ਇਸ ਵਕਸਿ ਦੀ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਗਰਵਹਆ ਂਵਵੱਚ ਵੀ ਦੇਵਖਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਧਰਤੀ। 

 

ਗਰਵਹ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੇ 

ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਿਦ ੇਹਨ। 
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ਸੋਚ:ੋ ਧਰਤੀ ਵਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸ ਰਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਲਗਾਉਂਦੀ ਹ?ੈ 

 

ਸੰਕੇਤ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਿਵਦਨ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸਿੇਂ 

ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
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ਸਟਾਪ੍ 7: ਐਮਸ ਕਮਰਾ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟ੍ਾ ਵਦਖਣ ਲਈ 

ਇੱਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਿ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਪਵਹਲੀ ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਹੈ। 
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ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਵੱਚ 

ਐਿਸ ਰ ਿ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਐਿਸ ਰ ਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਿੰਵਜਲ ਵਾਲੇ 
ਕਿਰ ੇਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਕਿਰ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਕੋਵਨਆਂ 'ਤੇ 

ਜਾਓ। 
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ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਫਰਸ਼ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ। 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਆਿ ਵਾਂਗ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ? 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਵਦਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹ ੋ

ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਇਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰੇ ਨ ੰ  ਐਿਸ ਰ ਿ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਿਰ ੇ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡ ੇ ਵਦਿਾਗ ਨ ੰ  

ਚਕਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰ ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟ੍ਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਵਕਸਿ ਦੇ ਕਿਰੇ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਵਫਲਿਾਂ 

ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ 
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ਇਹ ਅਵਭਨੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਲਪਵਨਕ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਂਗ 
ਵਦਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲਾਰਡ ਆਫ਼ ਦ ਵਰੰਗਜ 
ਦੇ ਹੌਵਬਟ੍ਸ। 

 

ਸੋਚ:ੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਭਰਿ ਦੁਆਰਾ ਿ ਰਖ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
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 ਸਟੌਪ੍ 8: ਫਲੋਕਟੰਗ ਹੈਡ੍ ਇਲਯ ਸ਼ਨ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਦਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਰ ਿੇਜ 'ਤੇ 
ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਿ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਪਵਹਲੀ ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਹੈ। 
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ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਵਵੱਚ 

ਫਲੋਵਟੰ੍ਗ ਹੈਡ ਇਲਯ ਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਫਲੋਵਟੰ੍ਗ ਹੈਡ ਇਵਲਊਜਨ ਗੋਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਿੇਜ 
ਵਰਗਾ ਵਦਸਦਾ ਹੈ। 
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ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਥੀ ਨ ੰ  ਛੋਟ੍ੀ ਵਚੱਟ੍ੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਪੱਛ ੇਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੱਕੜ ਦੇ ਿੇਜ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਜਾਓ. 

 

ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਨ ੰ  ਪਾੜੇ ਵਵੱਚ ਰੱਖੋ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ। 



ਸੰਸਕਰਣ 1   ਪੰਨਾ 46 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

 

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਿੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਵਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਵਵੱਚ ਪਰਤੀਵਬੰਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 
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ਪਰਤੀਵਬੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਦਿਾਗ ਨ ੰ  ਚਲਾਕ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨੱੁਖੀ 
ਵਦਿਾਗ ਨ ੰ  ਸਿਝਣ ਵਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸੋਚ:ੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਕਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 
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ਸਟਾਪ੍ 9: ਥਰਮਲ ਇਮੇਕਜੰਗ 
ਕੈਮਰਾ 

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਿੀ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਪਵਹਲੀ ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵਵੱਚ ਥਰਿਲ ਇਿੇਵਜੰਗ ਕੈਿਰਾ 

ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ. 
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ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਥਰਿਲ ਇਿੇਵਜੰਗ ਕੈਿਰਾ ਨੇੜ ੇ ਦੇ ਟ੍ੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੰਧ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟ੍ੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵਰਗਾ ਵਦਸਦਾ 
ਹੈ। 

 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਟ੍ੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਜਾਓ। 
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ਰੰਗ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੋਈ ਚੀਜ ਵਕੰਨੀ 

ਗਰਿ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਿ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਲ, 

ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਵਚੱਟ੍ਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਹ ਨੀਲਾ, ਜਾਿਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਵਦਖਾਈ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪਿਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿੇਜ 'ਤੇ 
ਿੌਜ ਦ ਵਸਤ ਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ? 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਟ੍ੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈੈੱਡ ਕੈਿਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਨਫਰਾਰੈੈੱਡ ਕੈਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ 
ਗਰਿੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਵਕਸਿ ਦਾ ਕੈਿਰਾ ਇੱਕ ਵਕਸਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨ ੰ  
ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਅਵਦੱਖ ਹੈ। 

 

ਇਨਫਰਾਰੈੈੱਡ ਕੈਿਰੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ 

ਹੁੰ ਦ ੇ ਹਨ ਵਕ ਇਿਾਰਤ ਤੋਂ ਗਰਿੀ ਵਕੱਥ ੇ ਵਨਕਲ 

ਰਹੀ ਹੈ। 
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ਸੋਚ:ੋ ਇੱਕ ਪੁਵਲਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟ੍ਰ ਇੱਕ 

ਇਨਫਰਾਰੈੈੱਡ ਕੈਿਰਾ ਵਕਉਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਸੰਕੇਤ: ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਰੈੈੱਡ ਕੈਿਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿੇਂ ਵੀ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਸਟਾਪ੍ 10: ਬੱਬਲ ਿਾਲ  

 

ਇਸ ਸਟ੍ਾਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ੍ ਸਾਬਣ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 

 

ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਪਵਹਲੀ ਿੰਵਜਲ 'ਤੇ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵਵੱਚ ਬੱਬਲ ਵਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ 

ਹ!ੋ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ. 
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ਇਹ ਸਟ੍ਾਪ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 

 

ਬੱਬਲ ਦੀਵਾਰ ਕਾਲੀ ਕੰਧ ਵਰਗੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ 

ਵਜਸ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਿੇਜ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 

ਸਫੈਦ ਪੱਟ੍ੀ ਨ ੰ  ਿ ਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਨ ੰ  ਿੋੜੋ। 
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ਪਵਹਲਾਂ ਬਾਰ ਨ ੰ  ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। 

 

ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਟ੍ੀ ਨ ੰ  ਉੱਪਰ 

ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। 

 

ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੁੱ ਟ੍ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕੰਨਾ ਵਚਰ ਰਵਹੰਦਾ 

ਹ?ੈ 
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ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

 

ਇਸ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਬਣ ਦਾ 

ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ।ੋ 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਰੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਜਦੋਂ ਵਚੱਟ੍ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨ ੰ  ਿਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ 

ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦ ੇਹਨ।  

 

ਵਚੱਟ੍ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਬਦਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਰੰਗੀਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਸੋਚ:ੋ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਲੈਟ੍ ਅਤੇ ਗੋਲ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ 

ਹ?ੈ 
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ਬਹੁਤ ਖ ਬ 

 

ਟ੍ਰੇਲ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। 

 

ਅਸੀਂ ਉਿੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਿਾਵਣਆ ਹੈ. 

 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨ ੰ  ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲ ਨ ੰ  

ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। 
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਈਿੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਭੇਜ 

ਸਕਦੇ ਹੋ: 

contact.us@gsc.org.uk 

 

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੇ ਵਕਸ ੇ ਿੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਫੋਟ੍ੋਵਸੰਬਲਾਂ, ਸ਼ਟ੍ਰਸਟ੍ੌਕ ਅਤੇ 

ਗਲਾਸਗੋ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟ੍ਰ ਤੋਂ ਵਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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