
 

Vẽ Bằng Nước Đá 
Các em sẽ được thử nghiệm về mặt nghệ thuật và giác 
quan qua việc vẽ bằng nước đá. Các em không chỉ thử 

nghiệm với việc pha màu, phác họa đường nét và 
sáng tạo, mà còn học hỏi quá trình biến đổi thành 

nước của nước đá. 

Ở nhà: 

Vẽ bằng nước đá là một sinh hoạt rất tốt để 
thực hiện ở nhà. Các em có thể giúp làm 
“những cọ nước đá” bằng cách làm đông 
nước trong các khay đá, khay làm cà rem 
hoặc ngay cả những ly giấy với một que cà 
rem. Bạn có thể dùng nhiều loại vật liệu khác 
nhau để pha màu như màu thực phẩm, màu 
nước, Kool-aid hoặc ngay cả màu keo pha 
nước. 
 
Với nước đá không màu, chúng ta cũng có 
thể khám phá nhiều cách vẽ khác nhau. Hãy 
cho con bạn rắc bột Kool-aid hoặc bột màu 
keo lên miếng giấy láng, quan sát chuyện gì 
xảy ra khi con bạn vẽ trên bột với nước đá 
đang chảy. Bạn cũng có thể thử điều này qua 
sự phối hợp giữa nước đá và bút lông (loại có 
thể bôi xóa được). Hãy hướng dẫn con bạn 
dùng bút lông vẽ lên trên tờ giấy cứng, sau 
đó dùng “cọ nước đá” để tô màu và quan sát 
sự biến đổi kỳ diệu sang màu nước.  

 

Trong The Wonder Cabinet:  

Sinh hoạt nghệ thuật hôm nay sẽ 
khuyến khích các em khám phá về màu 
sắc và nước đá khi chúng tạo ra các tác 
phẩm nghệ thuật.  Không giống như khi 
vẽ bằng màu nước, các em không chỉ 
thử nghiệm với việc pha màu, phác họa 
đường nét và sáng tạo, mà còn học hỏi 
quá trình biến đổi thành nước của nước 
đá. 
 
Hội họa sẽ nâng cao kỹ năng vận động 
tinh xảo và khuyến khích các em trong 
việc chọn và sắp xếp màu sắc với nhau. 
Đối với các em nhỏ hơn, đây cũng là 
dịp để các em tìm hiểu về màu sắc. Các 
em có thể học hỏi về tên gọi của màu 
sắc và quan sát sự phối hợp giữa các 
màu với nhau để tạo ra màu mới. 
 
 


