
Nhiệm vụ nước!
Nước chảy xuyên qua thế giới xung quanh chúng ta khi 
nó trôi qua vòng tuần hoàn của nó, thường không được 
chú ý. Thực vật và động vật liên tục lấy nước vào và 
thải nước ra. Nước có thể làm mịn đá và khắc hẻm núi. 
Các nhà khoa học nghiên cứu về nước được gọi là nhà 
thủy văn.

Các bước để hoàn thành nhiệm vụ này:
1) Tìm một không gian mở . Đó có thể là trong một công 
viên, nơi hoang dã, ngoài cửa sổ hoặc sân sau của bạn. 
Bạn chọn!

2) Tìm bằng chứng về nước. Điền vào các mục dưới đây 
với những phát hiện của bạn. 

Những nhận xét nào hỗ trợ cho bằng chứng 
về nước của bạn? Nước ở trên hay dưới 
mặt đất?

Trong không gian bên dưới, 
vẽ nước hoặc vị trí của 
bằng chứng bạn đã xác định.
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Bạn nghĩ điều gì tiếp theo sẽ xảy ra 
với nước?

Bằng chứng về nước:

Ngày:

Thời gian:

Vị trí:

Thời tiết (khoanh tròn một):



Đây là Nhiệm vụ của bạn, nếu bạn chọn chấp nhận, là 
đi ra ngoài! Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy vui như thế
nào khi dành một khoảnh khắc tập trung đơn giản vào 
thiên nhiên. Hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè!  

www.insidetheoutdoors.org

Đăng ảnh công viên / sân sau của bạn và gắn 
thẻ chúng với # NatureSceneInvestigator để 
giành giải thưởng từ Tổ chức ngoài trời.

Ảnh từ các địa điểm của quận Orange được đăng 
trên Facebook, Twitter hoặc Insta gram đều đủ 
điều kiện. Người chiến thắng sẽ được chọn 
hàng quý. 

Để có một danh sách đầy đủ các công viên vui chơi và 
an toàn và các khu vui chơi ở Quận Cam, hãy truy cập: 
www.funorangecountyparks.com 

Những nhiệm vụ mang đến cho bạn từ Inside the 
Outdoors Foundation. Chúc vui vẻ, và cảm ơn sự hỗ 
trợ của bạn!
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