
بنیاد غیر انتفاعی "Haus der kleinen Forscher” (خانھ محققان کوچک) نسبت بھ آموزش زودھنگام مناسب در زمینھ  ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم طبیعی و مھندسی (MINT [ریاضیات، علوم انسانی، علوم 

طبیعی و فناوری]، معادل با  STEM[علم، فناوری، مھندسی، ریاضیات) – با ھدف آماده سازی دختران و پسران برای آینده و قادر ساختن آنھا بھ عمل پایدار متعھد است. این بنیاد، با کمک شرکای شبکھ خود در محل، 

یک برنامھ آموزشی را در سراسر کشور ارائھ می دھد کھ از متخصصان آموزشی و معلمان حمایت می کند تا کودکان را در سنین پیش دبستانی و دبستانی بھ شیوه ای شایستھ در اکتشاف، تحقیق و یادگیری ھمراھی کنند. 

"Haus der kleinen Forscher" فرصت ھای آموزشی را بھبود می بخشد، عالقھ بھ حوزه ھای STEM را تقویت می کند و کارکنان آموزشی حرفھ ای را برای این کار تربیت می نماید. 

انجمن ھلمھولتس

بنیاد زیمنس

بنیاد دیتمار ھوپ

بنیاد دویچھ تلکوم

شرکا

برق ما چگونھ 
تولید می شود؟

چھ چیزی در 
گلدان رشد می کند؟

چھ اتفاقی می افتد اگر ما یک لوبیا
 را در یک گلدان قرار دھیم؟

چگونھ ما 
یک غار می سازیم؟

چگونھ ماھی ھا می توانند
 زیر آب نفس بکشند؟

چند 
قدم را می توانیم 

بشماریم؟

یک خانھ برای پرندگان باید 
شبیھ بھ چھ چیز باشد؟

خودروھا از چھ چیز 
می توانند برای  حرکت 

کردن استفاده کنند؟

چند نفر در اتوبوس جای 
چگونھ گرمای ما تولید می گیرند؟

می شود؟

خواروبارھای ما از 
از چھ چیز دیگری می توانیم بھکجا آمده اند؟

چگونھ می توانید عنوان شوینده استفاده کنیم؟
 زبالھ کمتری 

تولید کنیم؟

زندگی در گذشتھ 
چگونھ بود؟

بھ چھ کسی می توانیم 
در زندگی روزمره 

کمک کنیم؟

یک روبات جارو برقی
 چگونھ کار می کند؟

چگونھ می توانیم سفال
چقدر طول می کشد  تا آب از  خودمان را بسازیم؟

بطری بیرون بریزد؟

آیا ما قبالً کوسکوس پختھ ایم؟

سریع ترین، امن ترین و راحت ترین راه برای
 رسیدن بھ خانھ چیست ...؟

بعد از ۳۰ سال چگونھ سفر 
خواھیم کرد؟

سفرھای اکتشافی در زندگی روزانھ
وقتی کودکی یک توپ را باد می کند، درباره فشار ھوا تجربھ بھ دست می اورد. و وقتی کودک در خانھ درباره جلوگیری از تولید زبالھ فکر می کند، او دارد بھ طور پایدار محیط زندگی خود را شکل می دھد. ما در زندگی 

روزانھ ھمھ جا با پدیده  ھای طبیعی و پرسش ھایی درباره طبیعت، فناوری یا پایداری مواجھ ھستیم.

کودکان برای اکتشاف ھای خود بھ چیز زیادی نیاز ندارند، زیرا کل دنیا آزمایشگاه آنھا است. شما نیز می توانید با کودک خود بھ سفرھای اکتشافی بروید. 

برای این کار، فقط بھ کمی زمان و عالقھ بھ اکتشاف نیاز است – و می توانید مطمئن باشید: با ھم پاسخ ھا را پیدا خواھید کرد. تمرکز اصلی روی کنجکاوی کودک شما است: "بھ چھ چیز عالقھ مند ھستید؟، "می خواھید 
درباره چھ چیز بدانید؟". ممکن است حتی یک پرسش تحقیق جالب را در این پوستر پیدا کنید کھ بخواھید با ھم درباره آن تحقیق کنید. و سپس تحقیق را شروع کنید!

بھ پرسش ھای کودک خود گوش داده و بھ آنھا پاسخ دھید و او را از طریق پرسش ھای پیگیری بھ گمانھ زنی ھای بیشتر تشویق نمایید: 

عمالً چگونھ گرما تولید می شود؟ با ھم پیدا کنید: در خانھ ما کجا خیلی گرم است؟ 

دلیل آن چھ می تواند باشد؟ شما می توانید ھمراه کودک خود با از نزدیک نگاه انداختن، ایده ھای بیان شده را آزمایش کنید. 
منابع گرما را پیدا، درب ھا را بررسی کرده و خروجی ھای گرما را کشف خواھید کرد. بھ احتمال زیاد  فرضیھ ھای اولیھ 

اصالً درست نبودند. آیا می توانید ھر یک از پیشنھادھا را با  کودک خود در یک  آزمایش محک بزنید؟ شاید بتوانید دما را در 
مکان ھای مختلف داخل اتاق ھا اندازه گیری کنید. 

ھر پاسخ می تواند، برای مثال، دلیلی برای طرح یک پرسش جدید باشد یا میل کودک را بھ ساختن چیزی بھ تنھایی بیدار کند. 

شجاع باشید، با کودکتان بھ سفرھای اکتشافی بروید!

والدین گرامی،

زندگی در جنگل
 چگونھ خواھد بود؟

یک درخت
 چھ تعداد برگ دارد؟

چھ چیز زیر یک سنگ 
زندگی می کند؟

برای کسب اطالعات بیشتر بھ www.haus-der-kleinen-forscher.de مراجعھ نمایید.

تصویر: تصویر  Ulli Keil –، انیمیشن


