
 

Nghệ Thuật Cắt Dán 
Việc tìm hiểu, thí nghiệm và khám phá những vật gì có thể dính lại với nhau, 
hay là nghệ thuật cắt dán sẽ làm cho các em bé mới biết đi cũng như những 
em mẫu giáo cảm thấy vui. Cắt xé và dán dính các vật lại với nhau là những 

hoạt động làm cho các em có cảm giác vui vẽ. Phân loại, lựa chọn và dán 
dính lại với nhau cho đẹp, những vật liệu được cắt sẵn để dán lại sẽ làm cho 
các em bé tinh luyện và kiểm soát được những cơ bắp nhỏ của bàn và ngón 

tay của các em. 

Ở nhà: 

Sau đó khi về nhà, chúng tôi đề nghị bạn nên 
tìm một nơi để cất giữ những hộp chứa 
những vật liệu đã cắt hoặc xé sẵn của các vật 
liệu cắt dán. Chúng tôi nghĩ rằng những 
chiếc hộp giày của các em nếu chia thành 
từng ngăn sẽ rất tiện dụng cho việc này! 
Xin nhớ rằng càng ít vật liệu cắt dán càng 
tốt. Hãy bỏ thêm nhiều vật liệu mới khi con 
bạn thành thạo hơn với việc sử dụng các vật 
liệu. 
 
Vật liệu đề nghị:  

 Giấy bạc, giấy lụa mỏng, giấy thủ công, 
giấy nhún, giấy báo, hoặc những loại 
giấy khác xé vụn 

 Vải vụn 

 Chỉ sợi và dây 

 Vật liệu thiên nhiên như lá cây và cành 
cây con 

 Keo dán hoặc hồ 

 Giấy, bìa cứng hoặc dĩa giấy 
 

Trong The Wonder Cabinet:  

Hôm nay các em sẽ tìm thấy trong The 
Wonder Cabinet các vật liệu về nghệ thuật 
cắt dán để tăng thêm ý thức về hình dáng, 
cấu trúc và màu sắc. Chúng tôi muốn  tạo 
cảm hứng cho các em chứ không muốn 
các em bị ngợp bởi các vật liệu vì vậy nên 
giới hạn số lượng vật liệu trong các hộp để 
đạt được mục đích này.   

Khi các em có nhiều kinh nghiệm hơn 
trong việc dùng những vật liệu ở các bàn 
cung cấp vật liệu nghệ thuật, các em sẽ có 
nhiều lựa chọn về vật liệu ở trong các rổ 
cung cấp vật liệu nghệ thuật.  

Những vật liệu trong các chiếc rỗ trên 
những kệ của The Wonder Cabinet được 
thay đổi mỗi tháng để khuyến khích các ý 
kiến mới và gây sự chú ý. 
 
Xin lưu ý: việc sử dụng kéo không quan 
trọng trong giai đoạn đầu của việc diễn tả 
nghệ thuật 
 


