
Bóp Nó 
Dùng Đồ Nhiễu Giọt bằng Bàn Tay Nhỏ Xíu

Ống bơm gia vị gà tây và chai nhỏ mắt là những dụng cụ 
hoàn hảo để thực hành các kỹ năng vận động tinh vi. Chúng 
cũng rất tốt để học cách tập trung và nhìn kỹ một thứ.

Lưu ý: Các vật dụng được gạch dưới có thể có trong bộ 
công cụ. Các vật dụng in nghiêng có thể có trong nhà hoặc 
có thể dùng thứ gì tương tự. 

Mẹo Công Cụ 
Ống bơm gia vị gà tây và chai nhỏ mắt đẩy ra 
không khí hoặc nước khi chúng được bóp, vì vậy 
hãy ra luật chơi rằng đầu chóp của công cụ không 
được chỉ vào mắt hoặc tai của ai. Hãy đưa ra quy 
tắc khi dùng các công cụ này với nước (ví dụ như 
không dùng nó để phun nước vào ai đó). Đối với 
tất cả các hoạt động nước, hãy bảo đảm quý vị 
giám sát con và đổ nước đi khi làm xong.

Căn bản 
Giúp con quý vị học dùng các dụng cụ này.  
Hãy cân nhắc bắt đầu với ống bơm gia vị gà 
tây. Rồi thử dùng chai nhỏ mắt. Dùng mộ tô 
nước và chỉ cho em cách:

•  Đưa đầu của dụng cụ xuống dưới mặt nước.

•  Dùng bàn tay hoặc ngón tay của em để bóp 
bóng (quan sát bong bóng!). 

•  Thả nhẹ bóng ra — nước sẽ bị hút lên ống.

•  Nhấc đầu chóp dụng cụ lên khỏi mặt nước.

•  Nhả nước từng giọt một hoặc thật nhanh để 
phun nước.

•  Chuyển động. Vò nhàu một nửa tờ giấy thành cục và đặt 
lên bàn hoặc sàn. Cho con quý vị chỉ đầu của ống bơm gia 
vị gà tây vào cục giấy, sau đó bóp bóng. Không khí từ ống 
bơm gia vị gà tây sẽ làm cho cục giấy di chuyển!

•  Vào và Ra. Đổ vào tô một ít nước. Khuyến khích con quý vị 
hút nước lên bằng ống bơm gia vị gà tây bóp nó trở lại vào 
tô. Bày ra một cái tô trống thứ hai. Chỉ cho con chuyển nước 
từ tô này sang tô kia.

•  Nhiễu nước lên một vòng tròn. Giúp con quý vị vẽ một 
vòng tròn nhỏ hoặc đặt một nhãn hình tròn lên một mảnh 
giấy. Khuyến khích con dùng chai nhỏ mắt để nhiễu một 
hai giọt nước lên vòng tròn hoặc nhãn hình tròn. Thêm 
nhiều vòng tròn hoặc đốm để tập thêm.

Nhiều nữa!
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•  Sức mạnh không khí. Dùng băng keo để làm vạch 
xuất phát và vạch đích trên sàn nhà. Vò nhàu một nửa 
tờ giấy thành cục và đặt tại vạch xuất phát. Thách con 
quý vị dùng ống bơm gia vị gà tây để di chuyển cục 
giấy đến vạch đích. Làm lại với trái bóng bãi biển nhỏ. 
Cái nào di chuyển nhanh hơn?

•  Cái này so với cái đó. Đổ vào tô một ít nước. Bày ra hai 
cái ly không. Bảo con quý vị dùng ống bơm gia vị gà 
tây để hút càng nhiều nước càng tốt và thả nó vào một 
trong hai cái ly. Sau đó, thử làm tương tự với chai nhỏ 
mắt. Công cụ nào chứa được nhiều nước hơn? 

•  Nước đong đưa. Dùng keo dán một miếng giấy nến 
phẳng lên bàn (hoặc dùng một cái đĩa). Chỉ cho con 
quý vị dùng chai nhỏ mắt để hút một ít nước từ một cái 
tô và nhiễu nước lên giấy nến từng giọt một. Em có thể 
dùng một ống hút để thổi nhẹ vào những giọt nước 
này để xem chuyện gì xảy ra. (Thêm màu thực phẩm 
vào nước để cho vui hơn!)

Những hoạt động dành cho Trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Những Điều cần Nói 

“Con nghĩ chuyện gì sẽ 
xảy ra nếu chúng ta...?”

 
Đặt câu hỏi này để 

khuyến khích khám phá. 
Nếu mọi thứ không diễn 
ra như con quý vị tưởng, 

thì không sao. Cùng nhau, 
ta có thể học được  

điều gì đó!

“Không sao, dọn dẹp thôi.”
 

Vài vũng nước đổ và đống lộn 
xộn sẽ xuất hiện khi chơi với 
nước. Chỉ cần sẵn sàng dọn 

dẹp cùng nhau. 

Wow! “Wow! Mẹ có thể 
thấy con đang ráng sức 
dùng cái ống bơm gia  

vị gà tây đó.” 
 

Hãy khen ngợi nỗ lực đó. 
Ngay cả khi con làm điều gì 

đó khác với quý vị mong đợi, 
hãy vẫn khen ngợi bé vì đã 

sẵn lòng làm thử.
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