Khám Phá với Giác Quan
Trong sinh hoạt mở rộng này, các em sẽ có dịp dùng giác quan của mình để
tìm hiểu về cấu trúc, màu sắc, hình dáng v.v. khi các em lục lọi trong những
hộp giác quan để tìm hóa thạch và những kho tàng khác. Những sinh hoạt về
giác quan rất là quan trọng đối với các em trong việc phát triển về mặt nghệ
thuật. Trong những sinh hoạt này, với những kinh nghiệm phong phú và thực
tiễn các em sẽ nhận thức được bằng cả tâm hồn và thể xác với cảm quan về
một vật qua mùi vị, âm thanh và sự quan sát.
Trong The Wonder Cabinet:

Ở Nhà:

Hôm nay, The Wonder Cabinet sẽ cho
các em những kinh nghiệm về giác
quan qua việc khám phá về một hỗn
hợp gồm các vật liệu có kết cấu phong
phú với giác quan của mình. Những trải
nghiệm giác quan này sẽ giúp các em
phát triển các kỹ năng về nghệ thuật
như quan sát, sự phối hợp và trí tưởng
tượng.

Hộp giác quan là một cơ hội tốt để các em
khám phá nhiều khái niệm khác nhau và dễ
làm. Chỉ đơn giản đổ đầy thùng với các vật
liệu khác nhau như đậu, gạo, hạt, đá, v.v. Bạn
cũng có thể kết hợp với các vật thể khác để
làm nổi bật những khái niệm đặc biệt như các
khối hình khác nhau hoặc bản chữ cái. Một ý
tưởng thú vị khác là tạo hộp giác quan này
theo chủ đề. Chẳng hạn như dùng những nồi,
cây cào cỏ và cái xẻng nhỏ để các em khám
phá một hỗn hợp gồm hạt, lá, hoa trong
thùng giác quan. Khả năng chế biến các hộp
giác quan này thật vô tận!

Hãy tìm hiểu thêm về các dụng cụ có
sẵn như đồ múc kem, đồ kẹp thức ăn,
các loại ống v.v. sau khi các em đã
hoàn tất việc dùng giác quan để khám
phá về các hỗn hợp. Sử dụng các dụng
cụ này sẽ giúp cho các em có thêm thực
tập có giá trị để phát triển những cơ bắp
nhỏ và phối hợp giữa mắt và các cơ nhỏ
này. Hơn nữa đong đầy hay đổ đi
những vật dụng như ly tách; cũng như
đổ hỗn hợp vào các ống nghiệm sẽ giúp
các em học hỏi thêm về thể tích và
không gian.

Vật liệu đề nghị:
 Cát
 Mì Ý khô hình vỏ sò
 Đậu và ngũ cốc
 Hạt
 Gạo
 Bắp hột
 Yến mạch
 Vỏ sò

