Hướng Dẫn Học Tập Khám Phá

Bessie’s House
Chơi đồ hàng giúp trẻ xử lý thế giới theo cách riêng của chúng, phát triển các cơ
lớn và nhỏ, và thực hành các kỹ năng tư duy quan trọng. Trong bất kỳ triển lãm
nào trong số này, hãy xây dựng kỹ năng đọc viết và bồi dưỡng tư duy sáng tạo
thông qua kể chuyện, thực hành các kỹ năng toán học đơn giản, nâng cao các kỹ
năng xã hội-tình cảm, và quan sát cách hoạt động của thế giới.

HÃY

THỬ Ý

ÀY
N
G
N
TƯỞ

Triển lãm: Train Room
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Triển lãm: Bessie’s Diner

• Nói về môi trường trong thế giới thực (ví dụ như động cơ
xe lửa, quầy bán vé) bạn ở trong đó. Nó có giống với một nơi nào đó bạn đã
đến trước đây không?
• Khi nào xe lửa của bạn sẽ khởi hành? Bạn có thể cài đặt lịch xe lửa và tìm từng thời
điểm trên đồng hồ không?
• Quyết định nơi bạn muốn đi tiếp theo và vẽ bản đồ hành trình tàu xe lửa bạn. Bạn sẽ
dừng lại để thăm bạn bè hoặc gia đình trên đường đi?
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• Hãy tưởng tượng bạn là một đầu bếp bậc thầy phụ trách
một lớp học nấu ăn. Bạn sẽ sử dụng những thành phần gì? Các bước
trong công thức của bạn là gì – bạn sẽ làm gì trước tiên, tiếp theo, và cuối cùng?
• Nếu bạn phục vụ hoặc ăn một bữa ăn tại Quán Ăn, bữa ăn sẽ có giá bao nhiêu? Bạn có
thể cộng hóa đơn không?
• Tất cả các vai trò khác nhau mà chúng ta có thể cần để điều hành một quán ăn là gì?
Chúng ta nên làm gì nếu cả hai đều muốn đóng cùng một vai trò? Tôi nên đóng vai gì?
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Triển lãm: Ship Room

• Hãy tưởng tượng bạn là một thủy thủ trên biển cả. Bạn sẽ
làm loại công việc gì để giúp con tàu ra khơi an toàn? Bạn có biết ai có công
việc như thế này không?
• Chuẩn bị cho chuyến đi của bạn bằng cách leo lên Chòi Quan Sát để quan sát thời tiết
hôm nay. Bầu trời có màu gì? Bạn thấy những dạng mây gì?
• Khám phá cách liên lạc bằng cờ hàng hải. Tham khảo bảng chữ cái bằng cờ để giải mã
bộ cờ.

Đào Sâu Hơn

Suy nghĩ và liên lạc
Địa điểm yêu thích của bạn để khám phá và vui chơi ở Bessie's House là gì?
Bạn thích điều gì về nó?

Kết nối
Đi đến Da Vinci Workshop để chế tạo một dụng cụ hoàn hảo để cải thiện trải
nghiệm chơi của bạn trong Bessie's House. Tiếp tục khám phá các khái niệm
toán học bằng cách chọn một chút "kem" tại triển lãm Scoops ở Yes! It’s Math.
Ghé thăm Discovery Woods để mở rộng khả năng quan sát thời tiết của bạn
và so sánh quang cảnh từ Đài Quan Sát trong Ship Room với quang cảnh từ
Discovery Treehouse.
Khám phá thêm ở nhà
Cùng nhau tìm hiểu bên ngoài Bảo Tàng Discovery. Thảo luận về những bữa ăn
yêu thích của gia đình bạn và cùng nhau chuẩn bị. Thực hành đọc công thức
và sử dụng dụng cụ đo lường hoặc các dụng cụ nhà bếp khác. Cắm trại trong
phòng khách nhà bạn. Bạn sẽ cần những vật dụng gì để dựng lều? Quan sát
thời tiết bên ngoài để lấy cảm hứng cho chuẩn bị của bạn. Bạn có thể tìm hiểu
thêm về những công việc trong hoạt động chơi đồ hàng? Tìm những cuốn
sách gồm có các nhân vật trong các vai trò này, hoặc thảo luận với các thành
viên trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm về nghề nghiệp của họ.

Khi bạn và con bạn tham gia các triển lãm trong Bessie's House, bạn
có thể đã khám phá các khái niệm có liên quan đến Hướng Dẫn MA về
Trải Nghiệm Học Tập ở Nhà Trẻ và Mẫu Giáo, Khuôn Khổ Chương Trình
Học Khoa Học và Công Nghệ/Kỹ Thuật của Massachusetts, Khuôn Khổ
Chương Trình Học Toán của Massachusett, và Khuôn Khổ Ngữ Văn Anh của
Massachusetts và được dạy ở Nhà Trẻ, Mẫu Giáo và Lớp 1.

