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KHOA HỌC TẠI NHÀ
Giả bộ là một nhà khoa học

Vui chơi trong bồn tắm

Giả làm một nhà khoa học không khó – con quý vị
cần có ba yếu tố đơn giản:

• Thử các vật khác nhau trong bồn tắm để xem
chúng sẽ nổi hay chìm. Dự đoán trước khi thử
nghiệm. Hỏi con những câu như: Tại sao một số
vật lại nổi và những vật khác lại chìm? và Làm thế
nào để làm cho vật nổi chìm xuống hoặc một vật
chìm nổi lên?

1.	Óc tò mò: Khuyến khích con đặt câu hỏi về tất
cả mọi thứ xung quanh – điều này sẽ giúp cháu
thành nhà khoa học trẻ tuổi tuyệt vời!
2.	Một kính lúp: Hãy để con khám phá
thế giới kỹ hơn.
3.	Một túi báu vật: Bảo con sưu tầm những thứ
cháu thấy thú vị, ví dụ như vỏ sò ốc, các cục đá
nhỏ, lá và những chiếc lông vũ. Dành chỗ trong
nhà cho con trưng bày báu vật hoặc cất chúng
trong túi và hộp đặc biệt.

• Bảo con suy nghĩ xem nước đến từ đâu và nó đi
đâu khi xả nước tắm.
• Sử dụng các bình cũ để xịt không khí và nước.
Bóp bình rỗng lên bàn tay con và hỏi con cảm thấy
được những gì. Đổ đầy nước vào bình và bảo con
xịt nước ra. Hãy thử làm điều này dưới nước. Hãy
thử nghiệm bằng cách làm các hình trên tường.
Ban đêm
• Khám phá ban đêm bằng đèn pin. Làm các hình
bóng hiện trên tường. Tạo ra câu chuyện với hình
bóng của con rối.
• Quan sát bầu trời đêm. Đi dạo trong vườn mà
không có đèn pin và hỏi con những câu như:
Con có thể nhìn thấy những gì? Con có thể nghe
được những gì? và Những thứ gì có thể phát ra
những âm thanh đó?

Quý vị sẽ tìm được nhiều
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