
 

Thiết Kế Thiên Nhiên 
 

Sự kết hợp của thiên nhiên với các giác quan của chúng ta.  Trong 
sinh hoạt này, các em sẽ sử dụng các giác quan của mình để khám 

phá các vật liệu thiên nhiên và thông qua trí tưởng tượng để  
nối kết chúng với nhau thành những “thiết kế thiên nhiên” của 

riêng mình. 
 

Ở Nhà: 

Hãy cùng bách bộ với con của bạn trong công 
viên hay trong vườn của nhà bạn và thu nhặt 
những vật liệu thiên nhiên để tạo ra những thiết 
kế cho riêng mình.  Những vật liệu này có thể 
dùng nhiều lần trong nhà hay ngoài trời.  Thỉnh 
thoảng chụp những tấm hình thiết kế của các 
em để các em có thể lưu lại những tác phẩm 
nghệ thuật thiên nhiên của mình. 
 
Con của bạn cũng có thể kết hợp những vật 
liệu thiên nhiên vào trong những trò chơi khác 
của các em như: hộp cát, khối xây dựng cao ốc, 
diễn kịch v…v. 
 
Vật Liệu Cần Thiết: 

 Cây khô 
 Đá 
 Lông vũ 
 Hoa và cánh hoa 
 Lá 
 Thảo mộc như oải hương, hương thảo 

và bạc hà 

Trong The Wonder Cabinet:  

Hôm nay, tại The Wonder Cabinet các 
em sẽ khám phá về sự đa dạng của các 
vật liệu thiên nhiên như gỗ, đá, lông vũ 
và thảo mộc.  Các em được khuyến khích 
tìm hiểu về các kết cấu, trọng lượng, màu 
sắc và mùi vị của những vật liệu này.  
Các em có thể dùng những vật liệu này 
theo nhiều cách khác nhau như  kết hợp 
hay trải rộng để tạo thành những cảnh vật 
thiên nhiên, hoặc thiết kế chúng theo 
không gian ba chiều. 

Nhiều nghệ sĩ tìm nguồn cảm hứng từ 
thiên nhiên và họ đã đưa những chất liệu 
trong thiên nhiên vào trong các tác phẩm 
nghệ thuật của mình.  Andy Goldsworthy 
là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đã đưa chất 
liệu thiên nhiên muôn màu muôn vẻ vào 
trong các tác phẩm nghệ thuật của mình.  
Hầu hết các tác phẩm của ông được trưng 
bày ở ngoài trời và thay đổi (hay thậm 
chí biến mất) theo thời gian. 


