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KHÓA HỌC STEM KHOA HỌC 15 BUỔI – Cấp độ 2 

Độ tuổi 4 – 6 tuổi 

Mục tiêu khóa học: 

- Học sinh yêu thích học Khoa học 

- Biết cách tương tác 

- Rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ quan sát 

- Chủ động đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 

TÊN CHƯƠNG 
TRÌNH NỘI DUNG  

Eggsperiment 
© 

Chơi với trứng thật là tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu về hóa học, vật lý, các lực 
qua các trò chơi với trứng nhé! 

 

 

Forces © 
Mình sẽ cùng khám phá những lực khác nhau trong vật lý như áp suất không 
khí và trọng lực nhé. Tại sao những thứ ở trạng thái tĩnh thì mãi như vậy nhỉ? 

Fantastic Static 
© 

Hãy nạp năng lượng với những thí nghiệm tĩnh điện thú vị nào các bạn ơi! 

Up, Up and 
Away © 

Bạn có muốn biết về khí động học không? Cùng thử làm trực thăng và học về 
máy bay phản lực nhé. Hãy nhớ là cái gì đi lên thì cũng phải đi xuống thôi! 

 

Are You 
Ready?? © 

Cùng ôn tập lại kiến thức thôi nào các bạn. Bạn sẵn sàng lên trình bày 
trước “Hội đồng khoa học” chưa nhỉ? 

Spooky Spiders 
© 

Tìm hiểu về nhện cũng có lúc rối rắm lắm nhé! Bạn có biết nhện và côn 
trùng khác nhau như thế nào không? Cùng nhau khám phá loài nhện, giăng 
mạng nhện của riêng mình và ăn con nhện mình vừa làm ra nhé! 

 

Sssnake 
Ssscience © 

Bạn có biết rắn không ngửi bằng mũi mà bằng lưỡi không? Bạn hãy tạo ra 
bộ da rắn của mình nhé! 

Bats - Night 
Fliers © 

Nào mình cùng tìm hiểu về những loài vật sống về đêm nhé. Chúng không 
hề đáng sợ tí nào mà thậm chí còn đang giúp đỡ chúng ta đấy! 

 

Copy cat © 

Loài vật quanh ta là bậc thầy bắt chước các bạn ạ! Cùng tìm hiểu xem động 
vật và côn trùng bảo về mình bằng cách bắt chước những loài khác như thế 
nào nhé. Thật thú vị khi bật mí những bí mật của thế giới động vật đúng 
không nào?! 

Are You 
Ready?? © 

Cùng ôn tập lại kiến thức thôi nào các bạn. Bạn sẵn sàng lên trình bày 
trước “Hội đồng khoa học” chưa nhỉ? 

 

Chemistery © 
Hóa học không bí ẩn chút nào mà còn rất thú vị nữa các bạn ạ. Nào cùng 
làm bột nhão và xem thử màu sắc chia tách trước mắt chúng ta như thế 
nào nhé! 

Chempop © 
Hãy bắt đầu năm học mới thật bùng nổ nhé! Bạn sẽ khám phá được gì từ 
những tiếng Răng rắc, Tanh tách và Bôm bốp phát ra từ các phản ứng hóa 
học nhỉ? 

 

Edible Science 
© 

Vừa làm thí nghiệm vừa ăn nhé! 
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Mixed Up 
Molecules © 

Không phải cái gì cũng trộn được với nhau đúng không nào? Hãy cùng tìm 
hiểu những thứ trộn được và không trộn được với nhau nhé! 

 

Are You 
Ready?? © 

Cùng ôn tập lại kiến thức thôi nào các bạn. Bạn sẵn sàng lên trình bày 
trước “Hội đồng khoa học” chưa nhỉ? 

 

 

 


