
 

Xúc Giác Ngón Tay Với Những Cấu 
Trúc Khác Nhau 

Dùng tay để vẽ sẽ giúp các em có nhận thức hơn về xúc giác. Hôm nay, các 
em sẽ dùng kem cạo râu để vẽ trên những nền vật liệu khác nhau, bổ túc 

thêm một chiều hướng mới cho sinh hoạt truyền thống. Khái niệm về kết trúc 
vật liệu  rất quan trọng trong nghệ thuật và cuộc sống. Hãy khuyến khích con 
em bạn diễn tả những kết cấu khác nhau và liên hệ chúng với những vật thể 

khác mà các em có dịp cảm nhận được. 

Ở nhà: 

Bạn có thể khuyến khích con em mình thử 
nghiệm với nhiều kết cấu của những vật liệu 
khác nhau ở nhà. Các em có thể dùng tay để 
vẽ hoặc dùng kem cạo râu pha với màu thực 
phẩm vẽ lên các kết cấu khác nhau của 
những vật liệu mà bạn không có ý định sử 
dụng lại. Bạn và con của bạn có thể gắn 
những kết cấu khác nhau trên giấy thủ công, 
tấm bích chương, khăn trải bàn bằng nhựa 
hoặc môt tờ giấy cũ để tạo ra một mặt phẳng 
để vẽ.  
 
Vật liệu đề nghị:  

 Vải vụn 
 Mẫu giấy dán tường 
 Giấy bạc 
 Gạch men 
 Mốp xốp 
 Gạc 
 Vải nỉ 
 Giấy nhám 
 Gỗ vụn 

 

Trong The Wonder Cabinet:  

Hôm nay, The Wonder Cabinet sẽ cung 
cấp cho các em những khay đựng vật 
liệu có cấu trúc khác nhau để giúp tăng 
cường cảm quan xúc giác của các em.  
Các em và cha mẹ được khuyến khích 
để diễn tả những cấu trúc khác nhau, so 
sánh chúng với nhau, và liên kết chúng 
với những cấu trúc khác ở nhà và môi 
trường chung quanh 

Ngữ vựng dùng để diển tả và nhận biết 
các kết cấu khác nhau rất quan trọng 
trong việc diễn đạt về nghệ thuật và 
phát triển trong giáo dục.  Các nghệ sĩ 
sử dụng  kết cấu để tạo hình dáng và 
kích thước trong không gian một chiều 
như  vẽ và hội họa.  Phân loại , xếp 
hạng theo nhóm và liên hệ các vật với 
nhau  như các em nhìn thấy và sờ mó , 
am hiểu được câu trúc của vật thể là rất 
cần thiết cho việc phát triển về toán 
học, khoa học và tập đọc đối với các 
em tiểu học. 

 


