
Nước Mưa Trong Khu vực BINGO  Tên: _______________________ 

Tìm mỗi đặc tính dưới đây. Bạn có thể tìm thấy được bao nhiêu?  
Khi bạn tìm thấy, hãy vẽ một ví dụ trong ô hoặc trả lời câu hỏi.  
Hãy chú ý khi tìm kiếm các khu vực mà bạn nghĩ có thể giúp đỡ hoặc gây ra nước mưa chảy tràn. 
 

Máng xối / ống dẫn 
nước mưa từ mái nhà 

Nước sẽ chảy về đâu khi 
thoát khỏi máng xối? 

Mương hoặc Bioswale 
Nước ở trong mương chảy 

về đâu?  

Người đi ngang 
Hãy hỏi họ chuyện gì xảy ra 
với trận mưa ở đây khi trời 

bão. 

Ao, hồ, suối hoặc 
nhánh sông nước mưa 
Bạn nghĩ dòng nước đó đến 

từ đâu? 

Nước chảy ra từ ống 
Bạn nghĩ dòng nước đó đến 

từ đâu? 

Cây 

Bạn nhận thấy gì xung 
quanh cây? Hãy vẽ ra! 

Cống thoát nước 

Bạn có thấy gì nằm Trong 
cống hoặc trên cống không? 

Hãy vẽ ra! 

Thùng hoặc bồn chứa 
nước mưa để sử dụng 

sau này  

Nước mưa được sử dụng để 
làm gì?  

Vườn thoát nước mưa 
Loại cây nào được trồng ở 

đây? 

Sân cỏ hoặc sân chơi 
Đổ một ít nước trên cỏ. Liệu 
nước thấm một cách nhanh 

chóng hay chậm? 

Dầu nhớt trên mặt đất 
Khi trời mưa dầu nhớt này sẽ 

chảy về đâu? 

Đổ một ít nước! 

(bạn chọn địa điểm) 
Bạn đổ nước ở đâu? 

 
 

Nó đã ra sao?  
 Thấm qua 
 Ở trên mặt phẳng 
 Chảy xuống đồi 

Đất Dốc 
Bạn thấy những gì có thể 

làm chậm nước chảy xuống 
dốc? 

Tìm kiếm thú vị  
(bạn tự chọn!) 

Vật gì đó liên quan tới nước. 

Động vật  
tương tác với nước 

Chúng đang làm gì? 

Mặt đường nhựa 

Đổ nước lên mặt đường: Nó 
chảy về đâu? 

 

Vietnamese 


