Thí Nghiệm Ở Sân Sau
5 Cách Kỷ Niệm
Ngày Trái Đất Mỗi Ngày
Tại Bảo Tàng Discovery, chúng tôi tin rằng khi trẻ em và gia đình dành thời gian ở ngoài trời và phát
triển tình yêu thiên nhiên, họ đang thực hiện những bước đầu tiên quan trọng để cuối cùng nâng
cao nhận thức về các vấn đề rộng hơn tác động đến thế giới tự nhiên, bao gồm tính bền vững và
biến đổi khí hậu.
Sau đây là 5 cách bạn có thể kỷ niệm Ngày Trái Đất hàng ngày và kết nối với thế giới tự nhiên cho dù
bạn ở đâu:
1. Hãy là một người quan sát. Bước ra ngoài và sử dụng các giác quan của bạn
khi bạn cải thiện khả năng quan sát của mình. Có bao nhiều cây trong đường?
Bạn nghe thấy âm thanh gì khi ở sân sau? Hãy thử hoạt động Săn Lùng Kho
Báu Tự Nhiên của chúng tôi, hoặc thử thách hơn một chút, hãy xem bạn có
thể tìm thấy những Mô Thức gì trong Tự Nhiên. (Tìm thấy tại https://www.
discoveryacton.org/education/discovery-home)
2. Thu thập dữ liệu. Tạo một Nhật Ký Thiên Nhiên đơn giản để mang theo khi bạn khám phá sân sau hoặc
khu phố của mình. Bạn có thể sử dụng nhật ký thiên nhiên để thực hành viết hoặc vẽ những quan sát của
mình. Mỗi khi bạn nhận thấy và ghi lại các chi tiết như số, màu sắc, hình dạng, hoặc kích thước, bạn đã
theo dõi được một điểm dữ liệu! Ghi nhật ký thiên nhiên có thể giúp bạn thấy những thay đổi trong dữ
liệu của mình theo thời gian. (Tìm thấy tại https://www.discoveryacton.org/education/discovery-home)
3. Tìm hiểu sự khác biệt giữa thời tiết và khí hậu. Một phần quan trọng của việc
bắt đầu tìm hiểu về biến đổi khí hậu là biết được sự khác biệt giữa thời tiết
và khí hậu. Video rất hay này từ những người bạn của chúng tôi tại NASA có
thể giúp bạn suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai khái niệm. (https://climatekids.
nasa.gov/weather-climate/)
4. Trở thành một Nhà Khoa Học Công Dân! Truy cập trang web GLOBE Observer hoặc SciStarter để biết ý
tưởng về cách bạn có thể giúp cung cấp dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu khí hậu. (https://observer.globe.gov/
và https://scistarter.org/)
5. Giảm thiểu, tái sử dụng, và các hành động hàng ngày khác. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần vận động cho
các giải pháp lớn, nhiều tham vọng để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, điều quan
trọng là chúng ta phải tiếp tục thực hành các hành động cá nhân hàng ngày để giảm tác động môi trường
của chính chúng ta. Hãy tiếp tục tắt đèn khi bạn ra khỏi phòng hoặc tắt nguồn nước khi bạn đánh răng.
Hãy tiếp tục chọn những chai nước hoặc hộp đựng thức ăn có thể tái sử dụng thay cho các lựa chọn sử
dụng một lần. Bạn là người vận động vì môi trường hoặc chiến binh bảo vệ khí hậu trong cuộc sống hàng
ngày của mình bằng cách nào?
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