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KHOA HỌC:
HỌC TẠI NHÀ
KHOA HỌC VÀ ÓC TÒ MÒ
Khoa học chủ yếu là đặt câu hỏi
Trẻ em tự nhiên vốn là các nhà khoa học vì các em
có óc tò mò rất mạnh và hay đặt câu hỏi.
Các em liên tục hỏi và trả lời câu hỏi để tìm hiểu về
thế giới của mình
Quý vị có thể hỏi rất nhiều câu hỏi để dung dưỡng
và kích thích óc tò mò của con.

Các câu hỏi thôi thúc con quý vị nghĩ ra câu trả lời,
giải thích câu đáp của cháu, nói về ý kiến của cháu
và giải thích lý do tại sao cháu đã đưa ra các quyết
định sẽ giúp cháu muốn tìm hiểu thêm nữa.
Hỗ trợ con bằng cách 'nói to suy nghĩ' khi quý vị
đang làm công việc – điều này giúp cháu hiểu
được cách thức tìm câu trả lời.

Câu hỏi

Ví dụ

Thế nào...?

Nó cảm thấy như thế nào?
Nhắm mắt lại và nói cho ba/mẹ biết con cảm thấy như thế nào.
Nó trông như thế nào?
Vị nó như thế nào?
Con đã nếm thử một cái gì đó giống vậy trước đây chưa?
Nó có mùi như thế nào?
Nó phát ra âm thanh như thế nào?
Con đã nghe âm thanh nào giống vậy trước đây chưa?

Ba/mẹ tự hỏi tại sao...

Ba/mẹ tự hỏi tại sao cái bóng đã di chuyển.

Điều gì sẽ xảy ra nếu...?

Điều gì sẽ xảy ra nếu ba/mẹ buông trái bóng ra?

Bằng cách nào...?

Con nhện dệt mạng nhện bằng cách nào?

Thì sao...?

Nếu con là chim thì sao?

Làm thế nào để...?

Làm thế nào để con làm cho các cục/khối thăng bằng?

Quý vị sẽ tìm được thêm nhiều
tờ thông tin về học tập tại nhà
tại education.wa.edu.au.
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