ﺳﻔرھﺎی اﮐﺗﺷﺎﻓﯽ در زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ
واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
وﻗﺗﯽ ﮐودﮐﯽ ﯾﮏ ﺗوپ را ﺑﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،درﺑﺎره ﻓﺷﺎر ھوا ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽاورد .و وﻗﺗﯽ ﮐودک در ﺧﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﻟﯾد زﺑﺎﻟﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ،او دارد ﺑﮫ طور ﭘﺎﯾدار ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺷﮑل ﻣﯽدھد .ﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ
روزاﻧﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ ﭘدﯾدهھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ درﺑﺎره طﺑﯾﻌت ،ﻓﻧﺎوری ﯾﺎ ﭘﺎﯾداری ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم.
ﮐودﮐﺎن ﺑرای اﮐﺗﺷﺎفھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﭼﯾز زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد ،زﯾرا ﮐل دﻧﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه آﻧﮭﺎ اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودک ﺧود ﺑﮫ ﺳﻔرھﺎی اﮐﺗﺷﺎﻓﯽ ﺑروﯾد.
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﮐﻣﯽ زﻣﺎن و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ اﮐﺗﺷﺎف ﻧﯾﺎز اﺳت – و ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد :ﺑﺎ ھم ﭘﺎﺳﺦھﺎ را ﭘﯾدا ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ روی ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﮐودک ﺷﻣﺎ اﺳت" :ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ھﺳﺗﯾد؟" ،ﻣﯽﺧواھﯾد
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 ﭘرﺳشھﺎی ﮐودک ﺧود ﮔوش داده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد و او را از طرﯾق ﭘرﺳشھﺎی ﭘﯾﮕﯾری ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧﮫزﻧﯽھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾد:

ﯾﮏ درﺧت
ﭼﮫ ﺗﻌداد ﺑرگ دارد؟

ﻋﻣﻼً ﭼﮕوﻧﮫ ﮔرﻣﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود؟ ﺑﺎ ھم ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد :در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﮐﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم اﺳت؟

زﻧدﮔﯽ در ﺟﻧﮕل
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود؟

دﻟﯾل آن ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد؟ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻣراه ﮐودک ﺧود ﺑﺎ از ﻧزدﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﻧداﺧﺗن ،اﯾدهھﺎی ﺑﯾﺎن ﺷده را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔرﻣﺎ را ﭘﯾدا ،دربھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﺧروﺟﯽھﺎی ﮔرﻣﺎ را ﮐﺷف ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻓرﺿﯾﮫھﺎی اوﻟﯾﮫ
اﺻﻼً درﺳت ﻧﺑودﻧد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر ﯾﮏ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ را ﺑﺎ ﮐودک ﺧود در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﻣﺣﮏ ﺑزﻧﯾد؟ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد دﻣﺎ را در
ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف داﺧل اﺗﺎقھﺎ اﻧدازهﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
ھر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗواﻧد ،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!

ﭼﮫ ﭼﯾز زﯾر ﯾﮏ ﺳﻧﮓ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد؟

ﺑرق ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود؟
ﭼﮫ ﭼﯾزی در
ﮔﻠدان رﺷد ﻣﯽﮐﻧد؟

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

ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﭘرﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد
ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﺷد؟
ﯾﮏ روﺑﺎت ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎ
ﯾﮏ ﻏﺎر ﻣﯽﺳﺎزﯾم؟
ﭼﻘدر طول ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ آب از
ﺑطری ﺑﯾرون ﺑرﯾزد؟

ﭼﻧد
ﻗدم را ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﺑﺷﻣﺎرﯾم؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺳﻔﺎل
ﺧودﻣﺎن را ﺑﺳﺎزﯾم؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎھﯽھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
زﯾر آب ﻧﻔس ﺑﮑﺷﻧد؟
ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم
در زﻧدﮔﯽ روزﻣره
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم؟
زﻧدﮔﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟

ﺧواروﺑﺎرھﺎی ﻣﺎ از
ﮐﺟﺎ آﻣده اﻧد؟
ﭼﻧد ﻧﻔر در اﺗوﺑوس ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﯾرﻧد؟

از ﭼﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺷوﯾﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم؟

آﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﮐوﺳﮑوس ﭘﺧﺗﮫاﯾم؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
زﺑﺎﻟﮫ ﮐﻣﺗری
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﯾم؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﮔرﻣﺎی ﻣﺎ ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽﺷود؟
ﺧودروھﺎ از ﭼﮫ ﭼﯾز
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺣرﮐت
ﮐردن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؟

ﺑﻌد از  ۳۰ﺳﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﻔر
ﺧواھﯾم ﮐرد؟

ﺳرﯾﻊﺗرﯾن ،اﻣنﺗرﯾن و راﺣتﺗرﯾن راه ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾﺳت ...؟

ﺗﺻوﯾر :ﺗﺻوﯾر  ،– Ulli Keilاﻧﯾﻣﯾﺷن

ﺑﻧﯾﺎد ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ") ”Haus der kleinen Forscherﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن ﮐوﭼﮏ( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣوزش زودھﻧﮕﺎم ﻣﻧﺎﺳب در زﻣﯾﻧﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻋﻠوم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ )] MINTرﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻠوم

ﺷرﮐﺎ

طﺑﯾﻌﯽ و ﻓﻧﺎوری[ ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ]STEMﻋﻠم ،ﻓﻧﺎوری ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯾﺎت( – ﺑﺎ ھدف آﻣﺎدهﺳﺎزی 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 ﻣﯽدھد ﮐﮫ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻣوزﺷﯽ و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﮐودﮐﺎن را در ﺳﻧﯾن ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوهای ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ در اﮐﺗﺷﺎف ،ﺗﺣﻘﯾق و ﯾﺎدﮔﯾری ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد.

اﻧﺟﻣن ھﻠﻣﮭوﻟﺗس

" "Haus der kleinen Forscherﻓرﺻتھﺎی آﻣوزﺷﯽ را ﺑﮭﺑود ﻣﯽﺑﺧﺷد ،ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺣوزهھﺎی  STEMرا ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﻣوزﺷﯽ ﺣرﻓﮫای را ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﻧﯾﺎد زﯾﻣﻧس

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ  www.haus-der-kleinen-forscher.deﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﻧﯾﺎد دﯾﺗﻣﺎر ھوپ
ﺑﻧﯾﺎد دوﯾﭼﮫ ﺗﻠﮑوم

