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العالِم الصغ�



عن الربنامج:
" العالِم الصغ�" هو برنامج علمي يهدف إىل تعريف األطفال من عمر 4 إىل 12 سنة، بعا� العلوم الرائع 

واملث� عن طريق اتباع منهج تفاعيل متكامل تم تصميمه خصيصاً إلرشاكهم يف العملية التعليمية التي تناسب 

فئاتهم العمرية. ك§ يسعى الربنامج لغرس حب التعلم والشغف الدائم للبحث واالستطالع العلمي لدى 

األطفال.

خطة الدراسة العلمية تهدف إلرشاك األطفال يف أنشطه مختلفة مصممة خصيصاً لتوفر ألطفالنا أساس علمي 

مت´ يف مختلف املجاالت العلمية مثل: الرياضيات، علم الكواكب، علوم الفيزياء والكيمياء واألحياء، املنطق 

باإلضافة ملجموعة واسعة من العلوم التطبيقية.

يهدف برنامج " العالِم الصغ�" لتحقيق التايل:
بناء ثقة األطفال بأنفسهم يف دراسة املواد العلمية والتعرف عىل مبادئها األساسية والعلمية.

زيادة قدرة األطفال عىل االستنتاج والتفك� املنطقي واملوضوعي، وبالتايل بناء قدرتهم عىل حل املشاكل.

تنمية قدرة األطفال لالستطالع العلمي والتساؤل وكيفية البحث عن األجوبة الخاصة بتساؤالتهم، األمر 

الذي يعد من أهم املهارات الحياتية واليومية.  

زيادة ثقة األطفال بقدرتهم عىل التفك� بإستقاللية.

إشباع فضول األطفال الدائم وحاجتهم امللحة ملعرفة كل ما يدور حولهم.

إستخدام مجموعة واسعة من األدوات التفاعلية إلرشاك األطفال يف عملية التعليم.



تنمية  عىل  الرتكيز  مع  الضوء.  وكذلك  املغناطيسية 

قدرة الطالب عىل التمثيل البرصي للبيانات من خالل 

الرسوم البيانية واإلستخدام املتطور لآللة الحاسبة. 

الوحدة الرابعة: األحياء والكيمياء
سيتعرف الطالب عىل النظرية الذرية وعنارص الجدول 

الدوري إىل جانب تعريفهم عىل التفاعالت األساسية 

الكيمياء  بوظائف  ربطها  مع  الكيميائية  للمواد 

الحيوية األساسية لدى الكائنات الحية.

لدى  الخاليا  ووظيفة  تركيب  عىل  التعرف  سيتم  ك§ 

الرتكيب  لدراسة  Ïهيداً  والحيوانات  النباتات 

الترشيحي و النفيس للكائنات الحية.

 الوحدة الخامسة: العلوم التطبيقية
تشويقاً  الوحدات   Òأك من  الوحدة  هذه  تكون  قد 

العملية  التطبيقات  إكتشاف  حيث سيتم من خاللها 

ك§  السابقة،  الوحدات  يف  دراسته  سبق  ما  لكل 

علم  اإلنسان،  علم  النفس،  علم  مواضيع يف  سيغطي 

املتحجرات،  علم  القضائية،  العلوم  الجغرافيا،  اآلثار، 

وعلم  القانون  االقتصاد،  املمنهج،  التفك�  الهندسة، 

األوبئة.

الوحدة األوىل: أساسيات العلوم
العلمية  املصطلحات  عىل  الطالب  سيتعرف 

األنشطة  يف  تستخدم  التي  واألدوات  واملبادئ  األساسية 

العلمية. ك§ سنعرفهم عىل تقنيات القياس والتي سنعمل 

عىل تطويرها الحقاً اىل قاعدة تحليل بيانات كمية ونوعية.

الحية،  الحية وغ�  الكائنات  االختالفات ب´  إىل  سنتطرق 

النباتات والحيوانات أحادية ومتعددة الخاليا والفرق بينها 

تنوع  ملدى  وتقديرهم  إدراكهم  تنمية  عىل  الرتكيز  مع 

الكائنات الحية.

السالمة  قوان´  وإتباع  العلمي  املنهج  الطالب  سيتعلم 

العاملية الستخدام املختربات واألجهزة العلمية.

 الوحدة الثانية: األرض والفضاء
من املواضيع املفضلة لدى األطفال يف كل مكان. سنأخذ 

الطالب من خالل هذه الوحدة يف رحلة مث�ة إلستكشاف 

لعلم  األساسية  املبادئ  سنغطي  ك§  الشميس،  نظامنا 

األرض والجغرافيا مع توضيح دوره§ يف تنوع املخلوقات 

الحية وكيفية ترابطه§ يف خلق النظام البيئي لكوكبنا.

الوحدة الثالثة: عا� الفيزياء
سيتعرف الطالب عىل املبادئ األساسية لعلم الفيزياء من 

خالل مواضيع متنوعة عن القوة، الحركة، الكهرباء، القوى 



عنواننا

مركز الكويت العلمي – قاعة اإلستكشاف

Þشارع  الخليج العر

ساعات العمل

األحد – الخميس 3 عرصاً حتى 7:30مساًء

السبت 10صباحاً حتى6مساًء

اتصل بنا
  2222546 |1848888 e.680

  60999847 - 60999732
Helpdesk@thelittlescientist.org

www.thelittlescientist.org


