
Chủ Đề 
Tạo khung cửa sổ 

Vật Liệu: 
● Giấy màu xanh dương lợt, đen và bìa cứng, kích thước 8.5”x11”

● Hình ảnh trên bầu trời: http://cdm.org/skyimage
● Keo dán
● Kéo
● Tùy chọn: que cà rem, viết lông, viết chì sáp

Hãy Thử! 
1. Cắt giấy  màu đen và màu xanh và tấm bìa cứng  thành từng khung hình có cùng kích thước

với đường viền 2” chiều rộng.
2. Dán giấy màu đen và xanh vào hai mặt của bìa cứng. Nếu bạn thích, bạn có thể dán một que

cà rem giữa giấy và bìa cứng để sử dụng như một tay cầm cho khung cửa sổ.
3. Tải xuống hình ảnh về bầu trời từ url ở trên, in ra và cắt thành những hình hình vuông hay

hình chữ nhật khoảng 1”.
4. Dán những hình ảnh về bầu trời lên khung cửa sổ trong khi  trò chuyện với con bạn về những

gì nhìn thấy trên bầu trời.

Câu Hỏi Hướng Dẫn: 
● Con nghĩ tại sao khung cửa sổ này có 2 mặt: xanh và đen?
● Con có nghĩ rằng sẽ thú vị hơn khi xem pháo hoa vào ban đêm hoặc vào ban ngày? Tại sao?
● Có bao giờ mình nhìn thấy mặt trăng vào ban ngày chưa?

Học Hỏi trong khi Chơi 

● Phát triển vốn từ vựng bằng cách mô tả và thảo luận về các vật thể khác nhau trên bầu trời.
● Cải thiện kỹ năng quan sát bằng cách khám phá bầu trời vào các thời điểm khác nhau trong

ngày.
● Tìm hiểu các quy trình khoa học cơ bản về quan sát, dự đoán và xác minh dự đoán.

Phát Triển  
Mang theo khung cửa sổ của bạn mới làm và xem những gì bạn có thể nhìn thấy trên bầu trời vào 
ban đêm. Khoanh tròn vào mặt ban đêm của khung hình của bạn. Có điều gì làm bạn ngạc nhiên 
không? 

https://www.cdm.org/skyimage

