Thí Nghiệm Ở Sân Sau
Nhật Ký Thiên Nhiên
Những gì bạn cần:
• Giấy cho các trang trong nhật ký của bạn
(Đây là một cách tuyệt vời để sử dụng hết
giấy thải, như từ những cuốn tập cũ!)

• Kéo hoặc đồ đục lỗ

• Bìa carton mỏng (như hộp ngũ cốc) hoặc giấy
dày để làm bìa cho nhật ký của bạn

• Bút sáp màu, bút viết bảng, hoặc bút chì màu

• Que nhỏ, dây thun, dây, đinh không mũ, v.v.
để giữ nhật ký của bạn lại với nhau

Bạn phải làm gì:
1. Chuẩn bị các trang nhật ký của bạn. Đục lỗ trên các mặt của tờ giấy, hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn nhật ký
của mình được giữ lại với nhau. Nếu không có đồ đục lỗ, bạn có thể gấp mép giấy lại và cắt một hình tam
giác hoặc hình bán nguyệt nhỏ dọc theo nếp gấp. Khi bạn mở mép ra, bạn sẽ có một lỗ để xỏ qua. Đảm bảo
xếp các lỗ của bạn thẳng hàng với nhau khi bạn thực hiện. Làm tương tự cho bìa trước và bìa sau.
2. Cố định các trang và bìa với nhau. Một cách thú vị để giữ nhật
ký của bạn lại với nhau là sử dụng một cái que nhỏ, được giữ
cố định bằng dây thun (xem hình). Sử dụng bất kỳ thứ gì phù
hợp nhất với vật liệu bạn có trong tay, chẳng hạn như buộc các
trang lại với nhau bằng dây hoặc sợi chỉ hoặc ghim các trang lại
với nhau.
3. Hãy ra ngoài và tìm cảm hứng cho nhật ký của bạn! Sử dụng
nhật ký của bạn để viết hoặc vẽ những gì bạn thấy. Một số ý
tưởng giúp bạn bắt đầu: Ghi lại tất cả những điều bạn nhìn thấy
khi đi dạo quanh khu nhà. Tìm một bông hoa trong sân sau nhà
bạn và đo nó một lần mỗi tuần một lần để xem nó phát triển cao như thế nào. Theo dõi các loại động vật
hoang dã khác nhau ghé thăm sân nhà bạn mỗi ngày. Bạn sẽ thêm vào nhật ký thiên nhiên của bạn bằng
cách nào?
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