
 

Khám Phá về Hóa Thạch
Trong sinh hoạt mở rộng này, các em sẽ có dịp tạo dấu in của một vật 
thể vào đất sét, như vỏ sò, cây que và lá.  Việc tìm hiểu này sẽ cho các 
em cơ hội để khám phá dấu in được tạo ra như thế nào, một khái niệm 
chủ yếu trong sự hiểu biết hóa thạch là những di tích về cuộc sống của 

thời thượng cổ. Điều này cũng cho các em cơ hội thể hiện khả năng 
sáng tạo của mình qua việc tạo mô hình, cạo, cuộn, nện và ngắt đất sét.  

Ở Nhà: 

Ở nhà bạn có thể muốn thử nghiệm in các 
dấu của các vật thể khác trên đất sét hoặc bột 
nhào để chơi. Hãy thử công thức làm bột 
nhào bằng bả cà phê dưới đây: 
 

1. Trộn 1 chén bã cà phê được đã dùng 
rồi với ½ chén cà phê lạnh, 1 chén bột 
mì và ½ chén muối. 

2. Nhào bột, sau đó trải bằng nó ra trên 
giấy sáp. 

3. Cắt bột thành từng phần đủ lớn để 
vừa với vật thể bạn muốn "hóa 
thạch". 

4. Ấn vật thể vào trong bột để tạo một 
dấu ấn. 

5. Để qua đêm cho khô cứng. 
 
Đề Nghị Những Vật Liệu Làm Hóa Thạch: 

 Lông chim 
 Lá 
 Que hay cành con 
 Cánh hoa 
 Quả thông nhỏ 
 Đá cuội 
 Vỏ sò 

Trong The Wonder Cabinet:  

Sinh hoạt hôm nay nhằm cho các em 
một cơ hội đạt được sự hiểu biết ban 
đầu về việc tìm kiếm các dấu vết hóa 
thạch như thế nào qua việc các em tạo 
ra dấu in của một vật thể vào đất sét. 
Lần theo dấu vết hóa thạch là tìm 
những dấu hiệu của cây cỏ hay động 
vật đã được bảo quản trong đá, chẳng 
hạn như dấu vết của động vật. 
 
 
Sinh hoạt hôm nay cho các em cơ hội  
tìm hiểu về đất sét. Đất sét cứng hơn 
bột nhào để chơi, do đó đòi hỏi các em 
sử dụng cơ bắp một cách thuần thục 
hơn khi nhào nặn chúng. Vật liệu này 
tương đối mới với hầu hết các em,  
khuyến khích các em sử dụng các giác 
quan của mình để tìm hiểu cấu tạo của 
chúng. Hãy để cho con của bạn khám 
phá các cảm giác như thế nào khi đất 
sét trượt qua các ngón tay khi các em 
nặn, tạo hình dáng, chọc thủng và nện 
đất sét. 


