
 

Chơi Nặn Hình Bằng Bột 
Các em sẽ học hỏi cách nặn hình bằng bột trong sinh hoạt không giới hạn 
này. Các em có thể phát huy các thao tác tinh tế như cạo gọt, cán, hoặc cắt 
bột; thể hiện khả năng sáng tạo qua việc nặn hình và phát triển sự nhận biết 

của giác quan qua việc sờ mó, nặn bóp và đơn giản chơi bẩn! 

Tại The Wonder Cabinet:  

Hôm nay tại The Wonder Cabinet, các 
em sẽ có những kinh nghiệm về giác
quan. Các em được khuyến khích tìm 
hiểu về chất kết cấu tạo nên bột dùng 
để nặn hình. Sau khi tìm hiểu cảm giác 
để bột trượt qua tay và tạo mẫu, vo tròn 
và tạo hình, các em có thể muốn dùng
một trong những dụng cụ trong những 
chiếc rỗ nghệ thuật. 

 

 

 

 
Việc sử dụng khéo léo những cây cán 
bột, dao cắt pizza và búa sẽ tạo thêm cơ 
hội cho việc sử dụng các cơ bắp nhỏ và 
giúp các em hiểu thêm về việc làm thế 
nào một vật thể có thể hỗ trợ các em tạo 
ra một vật khác. 
 
 
 
 

Ở Nhà: 

Làm bột dùng để nặn hình có thể là một kinh 
nghiệm vui thú và học hỏi đối với các em.  
Phần lớn các thành phần trong các công thức 
để làm bột dùng cho nặn hình có sẵn trong 
nhà bếp của bạn. Vì thế, chỉ cần bạn tạo ra 
mẻ bột và để con bạn sáng tạo phần còn lại. 

Công thức để làm bột dùng cho nặn hình: 

Trộn hỗn hợp 2 ½ chén bột, ½ chén muối, 1 
muỗng canh phèn chua và 3 muỗng canh 
dầu thực phẩm vào một tô lớn. Sau đó đỗ 
vào khoảng từ 1 đến 1 ½ chén nước, mỗi lần 
đỗ vào ½ chén và nhồi bột cho đến khi tạo 
được khối bột theo ý bạn.  Bạn có thể để khối 
bột với màu tự nhiên hoặc bỏ thêm màu thực 
phẩm, màu nước, bột lấp lánh dùng để trang 
hoàng, bột Koolaid không đường, vanilla, 
quế hoặc những màu hay mùi khác. 
 
Bạn cũng có thể thí nghiệm với các kết cấu 
khác nhau như trộn thêm:  
 Đậu và ngũ cốc (như gạo, bắp, yến mạch, 

đậu lăng, hột cà phê, vân vân) 
 Cánh hoa khô, hoa oải hương khô
 Vải 
 Vỏ sò 
 Cát  
 Kim tuyến 


