
 

Xây Dựng Với Những Hột Làm Bằng Bột Ngô 
 

Đây là một phương thức để giúp các em mới tập đi và mẫu giáo 
ham thích nghiên cứu, thử nghiệm và tìm hiểu “cái gì có thể 

dính lại với nhau”.   Trò chơi xây dựng với những hột làm bằng 
bột ngô sẽ giúp các em sớm có những kinh nghiệm về điêu 

khắc.  Các em sẽ trao dồi kỹ năng kiểm soát các động tác tinh tế 
của bàn tay và các ngón tay bằng cách dán lại và tạo ra những 

kết cấu ba chiều. 

Ở Nhà: 

Những vật liệu dùng trong sinh hoạt này có 
thể tìm thấy dễ dàng ở nhà.  Lần tới, khi bạn 
nhận được thùng hàng có những hột làm 
bằng bột ngô (khác với những hột làm bằng 
stiron thường dùng trong gói hàng), hãy để 
con bạn nhúng những hột này vào một ít 
nước rồi dùng chúng để trang hoàng thùng 
hàng nhận được!  Bạn cũng có thể pha một ít 
màu thực phẩm vào trong nước thấm của 
miếng bọt biển và để con bạn quan sát 
chuyện gì sẽ xảy ra khi nhúng những hột này 
vào nước có pha màu. 
 
Vật Liệu Cần Thiết: 

 Hột làm bằng bột ngô 
 Những vật liệu có thể dán hột vào 

như  bìa cứng, giấy thủ công, bìa 
cứng của những hộp trang sức cũ, bao 
giấy dùng để đi chợ, giấy lụa, những 
tấm bưu thiếp cũ, giấy dán tường. 

Trong The Wonder Cabinet: 

Hôm nay, các em sẽ dùng những hột 
làm bằng bột ngô dán chồng lên nhau 
để tạo nên những kết cấu ba chiều.  Khi 
bị thấm nước, những hột này sẽ dính 
vào các tờ giấy hoặc với nhau.  Các em 
có thể tạo ra hay dựng lên mô hình 
bằng cách dán những hột này vào 
những tờ giấy, những miếng bọt biển, 
bìa cứng hoặc những vật liệu khác lại 
với nhau. 
 
Điều kỳ diệu của sinh hoạt này là sự kết 
hợp giữa nghệ thuật và khoa học.  Khi 
những hột này bị ướt sẽ làm cho bột 
ngô tan ra và trở thành chất keo dính.  
Phương thức đơn giản này có thể trở 
thành một đề tài cho những thảo luận 
về chất lỏng và chất rắn, những thay 
đổi về hình thể và sự pha trộn. 


