
 – (MINT) تكرس جھدھا للتعلیم الُمبكر في مجاالت الریاضیات، وتكنولوجیا المعلومات، والعلوم الطبیعیة، والھندسة "Haus der kleinen Forscher" المؤسسة الخیریة

 وذلك بغرض إعداد الفتیات والشباب بقوة للمستقبل، وتعزیز قدرتھم المستدامة على التصرف. سوّیًا مع شركاء الشبكة في المقر، تقدم المؤسسة برنامًجا تعلیمّیًا على مستوى ألمانیا یقدم

"Haus der kleinen Forscher"  المساعدة للمتخصصین في مجال التعلیم في مرافقة أطفال الحضانات، والمدارس االبتدائیة بشكل خبیر في عملیات االكتشاف والبحث والتعلم. تقوم 

 بتحسین فرص التعلیم، وتدعم المنافع المطروحة في نطاق مواد MINT، وفي ھذا الصدد فھي تسعى للوصول بالھیئة التربویة إلى مستوى احترافّي. 

كیف یتم تولید التیار 
الكھربائي الخاص بنا؟

ما الذي ینمو في 
أصیص الزھور؟

ما الذي یحدث عندما نقوم  بغرز حبة 
فاصولیا في أصیص الزرع؟

كیف ُیمكننا بناء 
مغارة؟

كیف ُیمكن لألسماك أن تتنفس 
تحت سطح المیاه؟

كم عدد درجات الُسلَّم 
التي ُیمكننا عّدھا؟

كیف یبدو  منزل الطیور؟

بماذا ُیمكننا  قیادة 
المركبات؟

كم عدد األشخاص الذین ُیمكنھم 
كیف تنشأ حرارتنا؟ركوب الحافلة؟

ما ھي األشیاء التي ُیمكننا أن من أین تأتي سلعنا الغذائیة؟
نستخدمھا كمساحیق غسیل؟

كیف ُیمكننا تقلیل كمیة 
نفایاتنا؟

كیف كانت 
الحیاة سابًقا؟

من الذي ُیمكننا 
مساعدتھ في الحیاة 

الیومیة؟

كیف تعمل
 المكنسة الكھربائیة اآللیة؟

كیف ُیمكننا صنع صلصال 
بأنفسنا؟ ما ھي الفترة التي  تحتاجھا 

المیاه لكي تنساب من الزجاجة؟

ھل قمنا من قبل بطھي الكسكسي؟

كیف تصل بأسرع الطرق
 وأكثرھا أماًنا وراحة إلى المنزل؟

كیف سنتحرك بعد ۳۰ عاًما؟

رحلة اكتشاف في الحیاة الیومیة
عندما ُیلقي أحد األطفال بالكرة، فإنھ یجمع الخبرات حول ضغط الھواء. وعندما ُیفكر في المنزل عن كیفیة تجنب النفایات، فإنھ ُیشكل 
عالمھ الخاص بطریقة دائمة. الظواھر الطبیعیة والقضایا الخاصة بالطبیعة، أو الصناعة، أو االستدامة تواجھنا في كل مكان في حیاتنا 

الیومیة.

ال یحتاج األطفال إلى الكثیر من األشیاء الكتشافاتھم؛ ألن العالم بأكملھ ھو بمثابة معملھم. شارك أطفالك كذلك في رحلة االكتشاف. 
ال تحتاج في ھذا الصدد إال لبعض الوقت، واالستمتاع باالكتشاف - وتأكد: ستجدون اإلجابة سوّیًا. فضول طفلك یأتي في ھذا الصدد في 

المقام األول: "بماذا تھتم؟"، "ما الذي ُترید اكتشافھ؟". ربما ستجد في ھذا الملصق الُمكتظ سؤاًال بحثّیًا مثیًرا ترید أن تتبعھ مع طفلك. ومن 
ثم یبدأ البحث!

الرد على أسئلة طفلك وتشجیعھ عن طریق السؤال عن المزید من التخمینات: 
كیف تنشأ الحرارة حّقًا؟ دعونا نكتشف ذلك سوّیًا: أي األماكن تحدیًدا تكون دافئة في منزلنا؟ 

ِبَم یتعلق ذلك؟ ُیمكن التحقق من األفكار المطروحة ھنا مع طفلك عند النظر بشكل دقیق. ستجدون مصادر التدفئة، وتتفحصون األبواب، 
وتكتشفون فتحات المداخن. لربما لم تكن الفرضیات األولى صحیحة. ھل تستطیع محاولة اختبار االقتراحات مع طفلك؟ ربما ُیمكنكم سوّیًا 

قیاس درجة الحرارة في مواضع مختلفة في الغرف. 

قد تكون كل إجابة ھي ذاتھا سبًبا لطرح سؤال جدید، أو إثارة الرغبة مثًال في بناء شيء بنفسك. 

تحلَّ بالشجاعة لمشاركة طفلك في رحلة االكتشاف!

عزیزي ولي األمر،

كیف سیكون األمر لو كنا 
نعیش في الغابة؟ كم عدد أوراق الشجرة؟

ما الذي یعیش تحت 
الحجارة؟

www.haus-der-kleinen-forscher.de ستجد المزید من المعلومات على الرابط

الصور: Ulli Keil – الصور المتحركة
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