Kỹ Thuật Hàng Ngày
Vẽ Bản Đồ Truy Tìm
Kho Báu
Bản đồ cung cấp cho chúng ta thông tin về một địa điểm và giúp chúng ta tìm đường từ vị
trí này đến vị trí khác. Hoạt động này bao gồm việc tạo ra một bản đồ đơn giản về một căn
phòng và sử dụng nó để tìm những kho báu nhỏ.
Những gì bạn cần:

Chuẩn bị:

• Giấy

1. Chọn một căn phòng nơi bạn sống. Trên một
tờ giấy, vẽ các bức tường của căn phòng, chừa
trống cho bất kỳ cánh cửa nào.

• Kéo
• Một thứ gì đó để viết
• Băng keo (tùy chọn)
• "Kho báu" cần giấu (như một món
đồ chơi nhỏ)

2. Sử dụng các tờ giấy khác, cắt các hình dạng
đơn giản như hình vuông và hình tròn để đại
diện cho bất kỳ bàn ghế lớn, thảm, hoặc các
vật dụng cố định khác trong phòng.

Bạn phải làm gì:
1. Đầu tiên, điền vào bản đồ với các hình dạng cho
các bàn ghế khác nhau và các vật dụng khác. Các
mảnh có thể được gắn bằng băng keo hoặc đơn
giản là đặt trên bản đồ giấy của bạn. Bạn có thể
dán nhãn cho các mảnh này với tên của đồ vật
hoặc một bức tranh nhỏ để giúp ghi nhớ những
gì chúng đại diện.
2. Một khi bản đồ được lắp ráp, bạn có thể sử dụng
nó để truy tìm kho báu! Thay phiên nhau giấu
một vật nhỏ trong phòng. Sau đó, sử dụng bản
đồ để đưa ra gợi ý về nơi bạn đã giấu đồ vật.
Một số từ và cụm từ hữu ích nên sử dụng khi mô tả căn phòng là: gần, xa, bên cạnh, và
ở giữa. Tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn, bạn cũng có thể thực hành với các thuật ngữ
chỉ hướng như “phải” và “trái”.
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