Science Made Fun®
Science Experiences That Come To YouTM
CLB STEAM KHOA HỌC – Khóa Amazing
Bảo tàng Phụ nữ - Độ tuổi

4–6

Mục tiêu khóa học:
-

Học sinh yêu thích học Khoa học

-

Rèn luyện thói quen đặt câu hỏi đúng

-

Khơi gợi sự tò mò, quan sát cẩn thận

-

Làm quen với phương pháp làm việc theo dự án

TÊN CHƯƠNG
TRÌNH
Fun’omena

©

Earthscapades

©
Shoot for the
Stars ©
FOAM-tastic

©

Balance

©
Make A Machine

©
(2 buổi)
Get Growing

©
Somethin' Fishy

©

Nutty Nutrients

©
Can You Sense It

©

NỘI DUNG
Cùng học về những hiện tượng tự nhiên như động đất, bão tố, lốc xoáy và
núi lửa nhé. Điều kiện thời tiết thay đổi như thế nào mà lại tạo ra những
hiện tượng này nhỉ? Bạn cũng có thể tạo ra chúng khi đi học trên lớp nữa
đấy!

Hành tinh của chúng mình thật tuyệt với, các bạn có biết không? Những sự
kiện gì đã làm nên Trái đất của chúng mình nhỉ? Cùng khám phá vòi rồng,
núi lửa và làm trái đất chuyển động nhé!
Bầu trời về đêm thật đẹp làm sao! Cùng khám phá những vì sao mà tạo ra
một chòm sao của riêng mình nhé. Hãy cùng tìm hiểu về sao chổi và làm
dụng cụ ngắm sao của riêng mình nhé!
Sao bọt lại hấp dẫn đến thế nhỉ? Bạn có muốn tìm hiểu cách tạo bọt và sau
đó thì làm bọt phun trào không? Sau đó chúng ta tự thưởng cho mình bằng
cách làm một loại bọt thật ngon để ăn cùng bánh quy nhé!
Các bạn có biết cân và đòn gánh được sử dụng dựa trên kiến thức khoa học
nào nhỉ? Hãy cùng nhau tạo ra những món đồ chơi thăng bằng của riêng
mình nhé.
Hiện vật: Cái cân, đòn gánh.
[DỰ ÁN] - Thế nào là một cái máy nhỉ? Có rất nhiều loại máy móc, bạn có

muốn tìm hiểu về chúng và tự lắp ráp một cái máy riêng cho mình không?
Bạn có biết những loài cây có thể sống dưới nước mà không cần đất không?
Hãy cùng khám phá xem cây có giúp chúng ta hạ nhiệt trong những ngày
nóng bức như thế nào nhé! .
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những loài cá sống theo bầy nhé. Khám phá
những dấu hiệu làm chúng sợ hãi. Học về vẩy cá và nhiều điều thú vị khác
nữa nhé!
Bạn có biết các nhóm thực phẩm nào là cần thiết nhất không? Cùng kiểm tra
chất đạm, chất bột và chất béo nhé! Bạn có muốn trở thành chuyên gia về
thực phẩm và nắm rõ về kim tự tháp thực phẩm không? Chúng ta sẽ cùng
làm thí nghiệm về vitamin và học cách sống khỏe mạnh nhé!
Chúng mình sẽ cùng học về vị giác, khứu giác và xúc giác nhé. Bạn có biết vì
sao khi bị ốm thì ăn sẽ không ngon không?
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Colorful Cloths ©

Magnificent
Mountains ©
(2 buổi)
Are You Ready??

©

Những tấm vải nhiều màu sắc thật thích mắt. Cùng tìm hiểu xem những
người thợ thủ công đã phải vất vả như thế nào để tạo ra nhiều màu sắc bắt
mắt cho những tấm vải nhé. Bạn đã biết cách tạo ra vải từ Xenlulozo chưa
nhỉ?
Hiện vật: Các loại vải, trang phục.
[DỰ ÁN] - Hãy cùng xây riêng cho mình một quả núi, khám phá khu thực

vật và tái tạo một trận tuyết lở nhé!

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

