
 

Sơn ‘&’ Lăn 

Sẵn sàng, chuẩn bị, LĂN!!!  Các em sẽ vẽ với nhiều vật liệu lăn tròn 
như viên bi, banh đánh gôn, các viên đá và bánh xe thay vì cọ vẽ.  
Khi các em thử nghiệm những cách khác nhau để lăn các vật thể, 
các em cũng sẽ khám phá những đường nét, hình dạng, kết cấu và 
hoa văn khác nhau mà mỗi vật thể tạo ra trên giấy. 

Ở Nhà:  
Bạn có thể khuyến khích con em mình thử 
nghiệm nghệ thuật qua hành động ở nhà.  Bỏ 
giấy vào các thùng mà các em có thể sử dụng 
được như hộp thiếc, hộp các tông, vân vân.  
Nếu bạn có hơn một trẻ, khuyến khích chúng 
cùng nhau vẽ một bức tranh lớn trên  hồ bơi 
nhỏ cho trẻ em và một miếng các tông lớn.  
Ngoài việc lăn, khuyến khích con bạn thử các 
hành động khác như ném, đổ ra và ném vật 
thể trên giấy trong hộp. 
 
Vật liệu đề nghị: 

 Viên bi 
 Banh (nhiều cỡ và kết cấu khác nhau) 
 Trứng bằng nhựa 
 Đá  
 Bánh xe 
 Đinh ốc 
 Chày cán bột 
 Banh làm bằng giấy bạc 
 Hộp đựng: chảo bằng aluminum, hộp 

các tông cạn, hộp nhựa 
 
 

Trong The Wonder Cabinet:  

Hôm nay các em có cơ hội khám phá 
“vẽ qua hành động”, nghĩa là các em sẽ 
vẽ một tác phẩm qua việc di chuyển cơ 
thể như nâng, nghiêng và lắc.  Điều này 
không chỉ là một kinh nghiệm lý thú về 
cơ thể mà cũng là một cách duy nhất để 
các em tạo ra những hoa văn độc đáo 
qua việc thử nghiệm kết hợp các vật 
liệu và di chuyển khác nhau . 

 

Khoa học và nghệ thuật kết hợp với 
nhau khi các em tìm hiểu các vật thể 
với hình dạng khác nhau tạo những 
chuyển động khác nhau như thế nào.  
Khuyến khích con em bạn bằng các câu 
hỏi như “Nó sẽ lăn không?  Nó sẽ 
trượt?  Nó sẽ tạo ra hoa văn nào?”  
Những loại câu hỏi như thế giúp các em 
học cách đưa ra những dự đoán, một 
khái niệm quan trong trong tư duy khoa 
học. 


