Dành Riêng Cho Trẻ Nhỏ
Mẹo cho Hoạt Động
Khám Phá Giác Quan
• An toàn là trên hết! Với trẻ nhỏ, giám sát đóng vai trò quan trọng. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng
có thể khám phá nhiều đồ vật hàng ngày một cách an toàn khi có người lớn bên cạnh. Hãy
lưu ý rằng ngậm hoặc nếm các vật liệu là một cách có giá trị để trẻ nhỏ khám phá. Sử dụng
vật liệu không độc hại và cẩn thận với các chất gây dị ứng tiềm ẩn và nguy cơ nghẹn.
• Bố trí. Bạn có thể chuẩn bị trước càng nhiều, việc khám phá của bạn sẽ diễn ra càng suôn
sẻ. Cố đoán trước những đồ dùng bạn sẽ cần – Những dụng cụ hoặc đồ chơi nào sẽ là thú
vị khi khám phá những vật liệu đó? Lập kế hoạch khám phá trong môi trường ẩm ướt hoặc
trơn trượt? Chuẩn bị nhiều khăn lau. Bừa bãi? Một chồng khăn lau làm ướt sẵn gần đó
để lau sạch đống hỗn độn là rất hữu ích. Áo khoác rất hữu ích, nhưng đôi khi áo phông cũ
hoặc để da trần lại dễ vệ sinh hơn.
• Kiểm soát môi trường bừa bãi. Một tấm khăn trải bàn hoặc rèm phòng tắm bằng vinyl trải
trên sàn là bề mặt tuyệt vời cho những hoạt động khám phá gây bừa bộn. Chỉ cần gấp nó
lại khi hoạt động khám phá kết thúc và lau sạch khi thuận tiện. Chậu nhựa, khay hoặc chảo
nông, và bể bơi trẻ em là những nơi tuyệt vời để chứa các vật liệu gây bừa bãi. Mẹo: Đối
với những vật liệu quá ướt, hãy trải một tấm trải sàn bằng nhựa cho khăn thấm nước.
• Làm theo sự dẫn dắt của các bé. Khám phá tự do cần
có thời gian và có thể không diễn ra tất cả trong một
lần. Hãy để ý cách con bạn tiếp cận các vật liệu mới.
Chúng tò mò về điều gì? Bạn có thể giúp chúng khám
phá thêm bằng cách nào? Chúng có thể hiện sự quan
tâm đến việc cảm nhận kết cấu, so sánh và tương
phản, đo lường, sắp xếp, tưởng tượng, hay điều gì
khác không? Những dụng cụ nào có thể là thú vị khi
sử dụng với vật liệu đó?
• Khởi động. Một số trẻ em (và người lớn) thích từ từ
khởi động với những trải nghiệm mới và cảm giác
mới. Nếu đó là trường hợp của gia đình bạn, bạn luôn
có thể bắt đầu từ việc nhỏ và tìm kiếm đồ dùng trong
bếp và đồ thủ công để làm dụng cụ như muỗng, que
đánh trứng, cọ vẽ, dao trộn, v.v. để bạn không cần
phải chạm vào vật liệu ngay lập tức.
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Vật liệu

Dụng cụ

Nhiều đồ gia dụng rất thú vị để khám
phá bằng các giác quan. Chơi với các
món đồ giác quan là cơ hội học tập
tuyệt vời cho trẻ nhỏ và cũng có thể
thư giãn cho người lớn. Khi lựa chọn
các đồ vật, hãy nghĩ đến sự an toàn
trước tiên, và đảm bảo rằng chúng
không độc hại và không thể gây
nghẹn.

Nhìn xung quanh bếp và các khu
vực vui chơi để tìm các vật dụng
thú vị và an toàn để sử dụng với vật
liệu của bạn. Suy nghĩ sáng tạo, bất
kỳ thứ gì cũng có tác dụng! Sau đây
là một số hoạt động yêu thích của
Bảo Tàng Discovery của chúng tôi:

• Nước, một ít nước rửa chén, và
khuấy lên một chút = bọt!
• Giấy vụn (giấy gói cũng tốt)
• Gạo
• 1 tách Bột Bắp trộn với ½ tách dầu
dưỡng tóc = Cloud Dough
• Sữa đặc và màu thực phẩm = màu
vẽ tay!

• Bọt xốp
• Khăn lau
• Gáo đo
• Dụng cụ nhà bếp (muôi, que
đánh trứng, muỗng, kẹp)
• Dao cắt bánh quy
• Cọ vẽ
• Cái rây
• Thú đồ chơi

• "Khối" đá có kích thước bằng cái tô
hoặc tách
• Gelatin không hương vị
• Các vật liệu tự nhiên (lá, hoa, đá,
tuyết, cành cây)

978-264-4200 • 177 Main Street (Route 27) • Acton, MA 01720 •discoveryacton.org

