Hướng dẫn về Cơ hội Kỳ nghỉ năm 2013
Dành cho người mới đam mê khoa học và kỹ sư chuyên sâu trong tất cả chúng ta.
littleBits
littlebits.com
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littleBits là thư viện
nguồn mở gồm các học
phần điện tử nằm cùng
nhau với những cục
nam châm nhỏ để tạo
mẫu, học tập, và vui vẻ.
Mỗi mảnh có chức năng
giống như ánh sáng,
âm thanh, cảm biến và
động cơ cùng nhau tạo
nên các mạch lớn hơn.

GoldieBlox
goldieblox.com
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Gặp gỡ Goldie, cô gái phát minh yêu thích xây
dựng. Khám phá thế giới của Goldie và bạn bè
của cô ấy thông qua một cuốn truyện trong khi
giúp cô xây dựng các dự án cơ khí. Bộ xây dựng
này cho phép các cô gái làm được “nhiều hơn
là một công chúa.” Những bộ dụng cụ này dành
cho lứa tuổi 5-9.

DIY
diy.org
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Flipbookit
flipbookit.net

Magformers
magformers.com
Các công cụ tạo nam
châm rất đơn giản và dễ
sử dụng. Nam châm cho
phép kết nối ngay lập
tức gây tò mò và phát
triển sáng tạo. Các công
cụ tạo nam châm thu
hút suy nghĩ toán học và
khoa học, và nhận thức
không gian một cách
vui vẻ.
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Có tình yêu bí mật cho việc
tạo ra các hình ảnh mà bạn
tạo hiệu ứng khi lướt qua các
trang? Flipbookit là một bộ
sách lật xoay cơ học. Thật dễ
dàng để lắp ráp, và bạn có
thể tải tác phẩm nghệ thuật
hoạt hình làm sẵn lên đó hoặc
tự tạo hoạt hình 24 khung của
chính mình. Sử dụng công cụ
flipmaker trực tuyến để tạo
hiệu ứng cho video hoặc hình
ảnh của chính bạn.
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DIY là một nơi ảo cho
trẻ em chia sẻ những
gì chúng làm và gặp
gỡ những trẻ khác yêu
thích xây dựng, thiết kế
và làm ra mọi thứ. DIY
tin rằng bất cứ ai cũng
có thể trở thành bất cứ điều gì chỉ bằng cách cố gắng
- đó là tất cả về việc học bằng cách thực hành. Khi
trẻ hoàn thành dự án, chúng kiếm được các miếng
ghép hấp dẫn.

Gamestar Mechanic
gamestarmechanic.com
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Yêu thích các trò chơi và thiết kế? Gamestar Mechanic là trò chơi trực
tuyến và cộng đồng được thiết kế để dạy trẻ các nguyên tắc thiết kế trò
chơi và tư duy hệ thống trong môi trường vui vẻ và thu hút. Khi người
chơi tham gia các cuộc thám hiểm, họ kiếm được “những con ma” có
thể được sử dụng trong trò chơi mà họ thiết kế và xuất bản. Tất cả bạn
bè, đồng nghiệp và nhà thiết kế trò chơi có thể chơi và đưa ra phản hồi
về trò chơi người chơi tạo ra.

www.techbridgegirls.org

Roominate
roominatetoy.com
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Thiết kế, xây dựng, che chắn và trang trí phòng ngôi nhà
búp bê của chính bạn. Bộ Roominate kết hợp xây dựng và
mạch tất cả trong một. Được thiết kế bởi những sinh viên
đã tốt nghiệp khoa kỹ thuật của Đại Học Stanford, đồ chơi
này được tạo ra để trợ giúp những nữ đổi mới công nghệ
thế hệ tiếp theo. Món quà hoàn hảo cho các em gái có độ
tuổi từ 6 đến 10.

thetechchallenge.thetech.org/challenge

Discover & Go
discover.aclibrary.org
Theo chương trình mới này ở Hạt Alameda, những người giữ
thẻ thư viện là cư dân của hạt có thể nộp đơn trực tuyến để
đăng ký vé vào miễn phí số lượng lớn các viện bảo tàng,
trung tâm và điểm giải trí thu hút. Phải từ 15 tuổi trở lên để
đủ điều kiện. Hãy tận dụng đề nghị tuyệt vời này và khám
phá viện bảo tàng gần chỗ bạn!

Squishy Circuits
courseweb.stthomas.edu/apthomas/
SquishyCircuits/
Khám phá điện
theo cách thực
hành vui nhộn. Sử
dụng bột nặn playdoh tự làm truyền
dẫn và có sức cản
để tạo ra các tác
phẩm điêu khắc
phát sáng, cử động
và tạo ra âm thanh.
Mạch phức tạp có
thể được tạo để cấp
điện cho tất cả các vật thể.

Tìm Trực Tuyến

Bạn nhận được gì khi bạn kết
hợp tính sáng tạo, khoa học
và thân thiện về sinh thái?
Niềm vui trọn vẹn! Xây dựng
robot chạy bằng muối, dinobzot hoặc robot hộp thiếc.
Mỗi gói bao gồm hộp tái sử
dụng, bánh xe nhựa, động cơ,
bộ chuyển mạch và hướng
dẫn. Hãy để trí tưởng tượng
của bạn tự do bay nhảy với
những đồ chơi vui vẻ này.

The Tech Challenge
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4M Robot Kits
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Đây là chương trình
đặc biệt của Tech
Museum of Innovation
tại San Jose. Chương
trình này sẽ thử thách
các nhóm học sinh từ
lớp 5-12 để giải quyết
các vấn đề thực tế. Có
các tháng học tập theo
nhóm về khoa học, kỹ thuật và toán học nâng cao trong
những Ngày Sự Kiện vào tháng Tư năm 2014. Những nỗ
lực của đội được ăn bằng bằng một buổi lễ trao giải, công
nhận tất cả mọi thứ từ Giải Pháp Tổng Thể Tốt Nhất đến
Thất Bại Ngoạn Mục Nhất.
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SciGirls
pbskids.org/scigirls/
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Đừng bỏ lỡ SciGirls trên PBS Kids. Chương trình theo dõi nhóm
khác bao gồm các nữ sinh trung học mà sự háo hức tìm câu trả
lời cho câu hỏi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều trẻ em hơn nữa
khám phá thế giới xung quanh và khám phá ra rằng khoa học
và công nghệ ở khắp mọi nơi! Kiểm tra trạm phát sóng công
cộng địa phương của bạn mọi lúc.

www.techbridgegirls.org

