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Trong nhà bếp

Cơ thể

• Cho con tham gia nấu ăn. Bảo con đọc công
thức và mô tả mỗi thành phần. Cho con ngửi và
nếm từng thành phần trước khi quý vị sử dụng.
Sử dụng các từ ngữ như: mát, nóng, lạnh và tan.

• Tìm hiểu xem con biết nhiều ít về cơ thể con
người. Bắt đầu bằng cách vẽ vòng ngoài cơ thể
của con trên tờ giấy. Cùng với con ghi tên các bộ
phận khác nhau của cơ thể, ví dụ như các đặc
điểm của khuôn mặt, não, tim và xương và dạ
dày. Chỉ cho con thấy những bộ phận nào ở bên
trong cơ thể và bộ phận nào nằm ngoài cơ thể.

• Làm bột nắn đồ chơi. Hãy đọc tờ thông tin cách
trộn bột nắn đồ chơi.
• Bỏ các món vào một túi ny-lông màu tối con quý
vị không thể nhìn xuyên qua được. Bỏ các món
khác nhau vào túi này. Bảo các con thay phiên
nhau thò tay vào túi và bảo cháu mô tả kết cấu
khác nhau mà con cảm nhận được chẳng hạn
như: mịn, có lông và thô sần.

• Nói về chức năng của từng bộ phận cơ thể, ví dụ
như: Phổi giúp chúng ta hô hấp. Nói về những
bộ phận cơ thể mềm và cứng, ví dụ như: Dạ dày
mềm và Sọ cứng.

• Làm thạch (jelly). Cho con thấy thạch biến từ thể
rắn sang thể lỏng và sau đó lại biến thành thể
rắn. Bảo con đoán thử xem những gì có thể xảy
ra với thạch (jelly) nếu để ở bên ngoài tủ lạnh.
Kiểm tra phán đoán này.

Thảo luận về cách nhiệt độ nóng và nhiệt
độ lạnh tác động đến thức ăn như thế nào,
ví dụ như nhiệt biến hạt ngô thành bỏng
ngô, ta có thể đun sôi trứng và làm trứng
tráng và chất lỏng đông lại.
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