
 

Học Đan Dệt Từ Lúc Nhỏ

Nên khuyến khích các em tập học đan dệt, gói đồ, và cách cột.  
Các em có thể học một mình hay học theo nhóm. Các em có thể chọn len, ruy 

băng, chỉ sợi, vải và những vật liệu khác nhau để thực hiện. Đan dệt là một 
nghệ thuật được gọi là nghệ thuật dệt chỉ sợi. Nghệ thuật dệt chỉ sợi là xử 

dụng chỉ sợi để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Điển hình như đan rổ rá, 
dệt chỉ sợi, đan, thêu, làm giấy thủ công và nghệ thuật dùng vải miếng ráp 

nối và may chần. 

Trong The Wonder Cabinet:  

Đối với trẻ em, nghệ thuật là  học cách 
làm hơn là tạo ra sản phẩm hoàn tất, vì 
vậy việc để cho các em dùng vải quấn 
xung quanh bên ngoài khung hình hay 
cột những sợi dây lại với nhau là điều 
có thể chấp nhận được. Đan dệt sẽ giúp 
các em thực hành động tác chính xác 
rất hữu ích cho những công việc khác 
nhau như cột dây giầy.  Đan dệt cũng sẽ 
giúp các em gia tăng khả năng nhận xét 
về  mẫu vẽ và các chi tiết. Điều này 
không những chỉ xảy ra trong nghệ 
thuật mà cả trong toán học và khoa học 
nữa. 

 

Hãy tận dụng thời gian này để giúp các 
em phát triển từ vựng mới trong thử 
nghiệm với thể loại sinh hoạt nà.  Đây 
là một cơ hội tốt để giúp các em học 
hỏi thêm các từ diễn tả sự khác nhau 
giữa ruy-băng, len, dây và vải; và 
những từ định hướng như bên trên, ở 
dưới, và xuyên qua. 

Ở Nhà: 

Trong cuốn sách rất hay tựa đề là Bước Đầu 
Tiên của Nghệ Thuật: Những Kinh Nghiệm 
về Nghệ Thuật dành cho Trẻ Em Mới Biết Đi 
và Hai Tuổi, tác giả Mary Ann Kohl đã đưa 
ra một ý kiến dưới đây: 
 
Bạn có thể dùng vòng nhựa loại  
giữ sáu lon soda với nhau và 2 khối 
gỗ để tạo ra một khung dệt cho con  
bạn. Dán 2 khối gỗ vào một cái bàn, 
sau đó dán vòng nhựa vào giữa 2 khối gỗ. 
Cắt những vật liệu dệt thành những sợi rồi 
giao cho con bạn làm phần còn lại. 

Vật liệu đề nghị: 
 Một cái mền cũ 
 Giấy nhún 
 Vải 
 Nỉ 
 Giấy báo 
 Ruy băng bản lớn 
 Chỉ sợi 
 Bao giấy


