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DỰ BỊ TIỂU HỌC

KHOA HỌC:
HỌC TẠI NHÀ
KHOA HỌC TRONG VƯỜN
Vui chơi nhà thám hiểm

Vui chơi trong vườn

• Khám phá và tìm các vật khác nhau trong vườn.
Tìm các vật cong và những vật không cong.

• Lập luống đất nhỏ. Gieo hạt rau củ, hạt cây
bông/hoa và trồng các cây giống. Xem chúng
mọc lớn dần và nói chuyện với con về những
thay đổi này.

• Khám phá bằng kính lúp, giúp con quý vị xem
xét thế giới bằng chi tiết được phóng lớn hơn.
Chơi bong bóng
• Quý vị chỉ cần có dung dịch xà phòng (không
làm cay mắt) và một cây đũa thổi bong bóng!
Quý vị có thể làm cây đũa thổi bong bóng có
hình dạng khác nhau bằng ống thông ống
điếu. Hãy thử bắt các bong bóng. Hãy đặt
những câu hỏi như: Cái gì làm cho bong bóng
bay trong không khí? và Cái gì làm cho các
bong bóng nổ tung?
• Xem con quý vị có thể giữ cho bong bóng bay
trong không khí được bao lâu..
• Bảo con làm thành bong bóng bằng bàn tay
bằng cách nhúng bàn tay vào dung dịch bong
bóng, tạo thành một vòng tròn nhỏ bằng ngón
tay cái và ngón trỏ và sau đó thổi qua vòng
tròn này.

Trồng khoai lang. Rót nước vào lọ thủy
tinh. Đặt củ khoai lang lên miệng lọ,
bảo đảm đầu củ khoai lang chạm
vào nước (luôn luôn bảo đảm đầu
củ khoai lang chạm mặt nước). Cắm
một số tăm xỉa răng vào phần giữa
củ khoai lang để giúp nó đứng thẳng
trong lọ. Một vài ngày sau rễ và chồi
sẽ ló ra.
Ban đêm
• Quan sát bầu trời ban đêm. Xem con quý vị
có nhìn thấy được bao nhiêu ngôi sao khi có
đèn và đèn tắt. Chỉ cho con thấy các chòm sao
khác nhau.

• Đổ dung dịch bong bóng lên tấm nhựa. Bảo
con di chuyển dung dịch bong bóng loanh
quanh bằng cách thổi hơi qua ống hút. Xem
con quý vị có thể thổi ra được bao nhiêu bong
bóng. Hãy thử thổi thành bong bóng bên trong
bong bóng.

Quý vị sẽ tìm được thêm nhiều tờ
thông tin về học tập tại nhà tại
education.wa.edu.au.
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