Günlük hayatta keşif yolculuğu
Sevgili ebeveynler,
Bir çocuk, bir topu şişirirken hava basıncı ile ilgili tecrübeler edinir. Evdeyken, çöpü nasıl önleyebileceğini düşünürken de kendi hayat dünyasını
güçlü bir şekilde şekillendirir. Doğa olayları ve doğa, teknik veya sürdürebilirlik ile ilgili sorular günlük hayatta hep karşımıza çıkar.
Çocukların bir şeyler keşfetmek için çok şeye ihtiyacı yoktur, ne de olsa tüm dünya onların laboratuvarıdır. Siz de çocuğunuzla birlikte keşif
yolculuğuna çıkın. Bunun için sadece biraz zamana ve keşfederken keyif almaya ihtiyacınız var. Şunu unutmayın: Birlikte cevapları bulacaksınız.
Çocuğunuzun merakı bu sırada ön planda olacaktır. "Nelere ilgi duyuyorsun?", "Neyi öğrenmek istiyorsun?". Belki bu karmaşık posterde birlikte
cevabını bulmak isteyeceğiniz heyecanlı bir keşif sorusu bulursunuz. Ve sonra başlasın keşif çalışmaları!

Bir ağacın kaç
tane yaprağı var?

Çocuğunuzun sorduğu sorunun üstüne gidin ve soru sorarak başka tahminler yürütmeye teşvik edin:
Isı aslında nasıl oluşur? Cevabı birlikte bulun: Evdeki en sıcak yer neresi?
Bunun sebebi ne olabilir? Söylenen fikirleri daha yakından inceleyerek çocuğunuzla birlikte kontrol edebilirsiniz.
Kaloriferler bulacaksınız, kapıları inceleyeceksiniz, delikler bulacaksınız. Muhtemelen ilk tahminler doğru olmayacaktır.

Ormanda yaşamak
nasıl bir şey olurdu?

Önerileri çocuğunuzla birlikte bir deney yaparak test edebilir misiniz? Belki de birlikte
odaların farklı yerlerindeki sıcaklığı ölçebilirsiniz.
Her cevap yeni bir soru ortaya çıkabilir ve örneğin bir şey inşa etmek için heveslendirebilir.

Cesaretli olun ve siz de çocuğunuzla birlikte keşif yolculuğuna çıkın!

Taşın altında
kimler yaşıyor?

Elektriğimiz nasıl
üretiliyor?

Saksıya bir fasulye
koyarsak ne olur?

Saksıda
ne büyür?

Kuşların yuvası
nasıl olmalıdır?
Elektrikli süpürge
nasıl çalışır?
Bir mağara
nasıl yapılır?
Kaç basamak
sayabiliyoruz?

Oyun hamurunu kendimiz nasıl yapabiliriz?

Balıklar su altında
nasıl nefes alabiliyor?

Suyun
şişeden dökülmesi
ne kadar sürer?

Günlük hayatta
kimlere yardım
edebiliriz?
Eskiden
hayat
nasıldı?
Önceden hiç kuskus
pişirdik mi?

Çamaşır deterjanı olarak
başka ne kullanabiliriz?

Nasıl daha az
çöp üretebiliriz?

Yiyeceklerimiz
nereden geliyor?
Bir otobüse kaç
kişi sığıyor?

Isı nasıl oluşur?

Arabalar
nasıl ilerliyor?

Eve en hızlı, en güvenli, en rahat ...
şekilde nasıl ulaşabiliriz?

30 yıl sonraulaşım için
hangi araçları kullanacağız?
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