Vietnamese

Stormwater Scavenger Hunt - What’s in my neighborhood?
Tên: _____________________________ Ngày:_______________________________
Mục đích của bài tập này là thu thập thông tin về các địa điểm và những vật làm ảnh hưởng đến nước
mưa chảy tràn trong khu phố của bạn. Sắp xếp thời gian với một người lớn cho một cuộc đi bộ. Giải
thích với họ về lượng nước mưa chảy về đâu ở tại trường học của chúng ta mà chúng ta đã nghiên cứu
và nước mưa đó là nước từ một trận bão lớn chảy qua đất.
Lời Hướng Dẫn: Đi dạo với một người lớn xung quanh khu phố của bạn và tìm kiếm các điều mục được
liệt kê trong mỗi ô – Có bao nhiêu điều bạn có thể tìm?
Khi bạn tìm thấy một điều mục, hãy vẽ một ví dụ vào trong ô và đặt tên cho mẫu vẽ. Chú ý khi tìm kiếm
cho một khu vực mà bạn dự đoán hoặc thấy có thể giúp đỡ hoặc gây ra vấn đề cho nước mưa chảy
tràn. Khi bạn tìm thấy, hãy vẽ một bức hình về khu vực vào trong ô ở trang sau.

Những Vật cần Đi Tìm Liên Quan Đến Nước Mưa:
1) Cống thoát nước mưa

2) Suối/nhánh sông, ao, hoặc hồ

Bạn biết tên không?
3) Khu vườn hoặc vườn thoát nước mưa

4) Ống thoát nước từ mái nhà

5) Sườn dốc với cây

6) Sườn dốc bằng đường nhựa

7) Vật gì đó có thể chảy theo vào cống thoát nước
mưa

8) Vật gì dùng chứa đựng nước mưa từ mái nhà
hoặc đường nhựa
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9) Vẽ một bức tranh về một khu vực đang được giúp đỡ hoặc gây ra vấn đề cho nước mưa chảy tràn:
Ghi nhãn những thứ có thể tăng tốc độ nước chảy:

 Sườn dốc hoặc đồi
 Mái nhà
 Bê tông hoặc nhựa đường

Ghi nhãn những thứ có thể làm chậm tốc độ nước chảy:

 Cây
 Các loại cây khác
 Ao hồ hoặc nơi lưu giữ nước

Dùng mũi tên để hiển thị dòng nước sẽ chảy.

Khu vực này xử lý nước mưa chảy tràn như thế nào? Sử dụng bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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