Tagalog

TAON 1 AT 2

AGHAM:
PAG-AARAL SA TAHANAN
AGHAM SA TAHANAN
Sa kusina

Ang katawan

• Isama ninyo ang inyong mga anak sa pagluluto.

• Alamin ninyo kung gaaano karami ang alam ng

Ipabasa ninyo sa kanila ang resipe at ipalarawan
ninyo sa kanila ang bawat sangkap. Hayaan ninyong
amuyin at lasahan ng inyong mga anak ang bawat
sangkap bago ninyo ito gamitin. Gumamit kayo ng
mga salita gaya ng: malamig-lamig, mainit, malamig
at magtunaw.

• Gumawa kayo ng ‘play dough’. Tingnan ang aming
pahina ng gawaing ukol sa paano gumawa ng ‘play
dough’.

• Maglagay kayo ng mga bagay sa isang plastik na
supot na madilim ang kulay na hindi maaaninag
ng inyong mga anak ang mga ito. Maglagay kayo
ng mga iba-ibang bagay sa supot. Hayaan ninyong
maghalinhinan ang inyong mga anak sa paglagay ng
kanilang mga kamay sa loob ng supot at ipalarawan
ninyo sa kanila ang iba-ibang yari na kanilang
nadadama: makinis, mabalahibo, at magaspang.

inyong mga anak tungkol sa katawan ng tao.
Magsimula kayo sa pamamagitan ng pagguhit
ng guhit-balangkas ng kanilang katawan sa isang
piraso ng papel. Magkasama ninyong sabihin ang
mga pangalan ng mga iba-ibang bahagi ng katawan,
halimbawa, ang mga katangian ng mukha, utak,
puso at mga buto, at tiyan. Ipabatid ninyo sa kanila
kung aling mga bahagi ang nasa loob ng katawan at
kuing alin ang mga nasa labas.

• Pag-usapan ninyo ang ginagawa ng bawat bahagi ng
katawan, halimbawa: Tinutulungan tayong huminga
ng mga baga. Pag-usapan ninyo kung aling mga
bahagi ng katawan ang malambot at kung alin ang
matigas, halimbawa: Ang tiyan ay malambot at Ang
bungo ay matigas.

• Gumawa kayo ng gulaman (jelly). Ipakita sa inyong
mga anak kung paano ang gulaman nagiging likido
mula sa pagiging solidong kristal at pagkatapos ay
muling nagiging solido Pahulaan ninyo sa inyong
anak kung ano kaya ang mangyayari kung iiwan sa
labas ng repridyeretor ang gulaman. Subukin ninyo
ang hulang ito.

Pag-usapan ninyo kung paano naapektuhan
ng init at ng lamig ang pagkain, halimbawa,
nababago ng init ang anyo ng mga butil ng
mais at nagiging ‘popcorn’ ang mga ito,
maaaring ilaga at batihin ang mga itlog at
nagiging yelo ang likido.

Makakakita kayo nang higit pa
na mga pahina ng mga impormasyon
ukol sa pantahanang pag-aaral sa
education.wa.edu.au.
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