
Khả năng quan sát có vai trò quan trọng giúp chúng ta ngắm nhìn thế giới và mở rộng hiểu 
biết của mình. Nhờ quan sát, chúng ta mới thấy được bao nhiêu hiện tượng thiên nhiên kì thú. 
Bạn có biết:

KHẢ NĂNG QUAN SÁT – CÁNH CỬA ĐỂ NHÌN RA THẾ GIỚI

 Kiến chuyển “nhà” thì trời sắp mưa. 

 Cóc kêu nhiều báo trời sắp mưa.

 Ngỗng bay về phương Nam là trời sắp lạnh.

 Nhện kéo tơ, chăng lưới là mưa sẽ tạnh.
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Trong rừng có bốn con vật đang chơi trốn tìm. Bạn hãy tìm ra nơi chúng đang trốn 
rồi khoanh vào và gọi tên chúng nhé!

KIỂM TRA KHẢ NĂNG QUAN SÁT CỦA BẠN
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Để tìm ra các con vật đang chơi trốn tìm, chúng ta chỉ cần quan sát kĩ đặc điểm của chúng. 
Các con vật này có những đặc điểm gì khác nhau? Dựa vào sơ đồ mẫu, bạn hãy hoàn thành các 
sơ đồ tư duy còn lại nhé!

QUAN SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC CON VẬT

Đặc điểm

Tên Tên

TênTên

Màu sắc

Màu sắc

Màu sắc
Màu sắc

Thích ăn chuối

Thích leo cây

Nâu

Khỉ

Đặc điểm

Đặc điểm

Đặc điểm
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Bạn hãy viết/ vẽ đặc điểm của các nhiếp ảnh gia trong sơ đồ tư duy dưới đây nhé!

ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIẾP ẢNH GIA

Nhiếp ảnh gia làm gì? Bạn thấy họ ở đâu? Họ thường mặc trang phục như thế nào? Họ thường 
mang theo dụng cụ gì? 
Với mỗi đặc điểm của nhiếp ảnh gia mà bạn quan sát được, bạn có thể viết/ vẽ trên một nhánh 
của sơ đồ tư duy. Bạn có thể tự thêm các nhánh, viết/ vẽ càng nhiều, khả năng quan sát của bạn 
càng tỉ mỉ, chi tiết hơn.
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Bạn hãy viết/ vẽ các đặc điểm của bác sĩ vào sơ đồ tư duy dưới đây nhé!

ĐẶC ĐIỂM CỦA BÁC SĨ

Mặc 
áo bờ lu trắng

Bác sĩ làm gì? Bạn thấy họ làm việc ở đâu? Trang phục của họ như thế nào? Họ thường dùng 
những dụng cụ nào?
Với mỗi đặc điểm mà bạn quan sát được, bạn có thể viết/ vẽ trên một nhánh của sơ đồ tư duy. 
Bạn có thể tự thêm các nhánh tuỳ ý thích.
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Bạn hãy viết/ vẽ những điểm giống nhau, khác nhau giữa nhiếp ảnh gia và bác sĩ vào sơ đồ 
tư duy dưới đây nhé!

SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIẾP ẢNH GIA VÀ BÁC SĨ

Khác nha
u

Địa điểm
 làm

 việc 

Đ
ều

 là
 ng

ành nghề

Được nhiều người

yê
u mến, trân trọng

Bệnh viện

Không cố định một n

ơi 

SO SÁNH NHIẾP ẢNH GIA VÀ BÁC SĨ

Giống nha
u
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Bạn hãy quan sát kĩ những người trong tranh dưới đây và cho biết họ làm nghề gì. Nối mũ và 
các dụng cụ liên quan với từng người.

LUYỆN TẬP KHẢ NĂNG QUAN SÁT
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