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Vui chơi tại bãi biển

Vui chơi với mưa

• Bảo con sử dụng các giác quan của mình khi đang
ở bãi biển. Bảo con ngửi mùi không khí biển, nhìn
những con sóng, cảm thấy cát dưới bàn chân mình
và thử hương vị nước biển.

• Nghe tiếng mưa rơi trên các bề mặt khác nhau và
bảo con giải thích những âm thanh khác nhau.

• Bảo con đứng ngay vết sóng và để cho những con
sóng tràn lên đôi chân. Bảo con mô tả xem con có
cảm giác như thế nào.
• Đào một lỗ gần vết sóng và xem phải mất bao lâu
lỗ mới đầy nước. Bảo con quý vị đứng trong lỗ này
và mô tả cho quý vị biết những gì đang xảy ra.
• Thu gom gỗ trôi dạt, rong biển và vỏ sò ốc và vẽ
các kiểu thiết kế và các kiểu dạng trên cát. Bảo con
mô tả các vật này như thế nào khi sờ chạm vào
chúng, ví dụ như nhám, láng, lạnh, nhờn và bén
nhọn. Bảo con đặt ra câu chuyện về nguồn gốc của
các vật này.

• Cùng con đứng dưới mưa. Hãy để mưa rơi lên mặt.
Lè lưỡi ra và đón nhận những hạt nước mưa. Hãy
đặt những câu hỏi như: Con cảm thấy mưa như thế
nào? và Mưa có mùi vị như thế nào?
• Nhìn những đám mây cơn mưa, bảo con quý vị mô
tả chúng.
• Quan sát những giọt nước mưa bắn lên trong các
vũng nước. Bảo con lấy ngón tay làm gợn sóng
nước. Xem liệu con có thể nhìn thấy hình mình
phản chiếu trên mặt nước. Nhảy vào vũng nước!
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