
 
 
Chủ Đề 
Thùng Cảm Giác: Khám phá Đường và Hình dạng 
 
Vật Liệu: 
● Gạo 
● Thùng nhựa 
● Giấy màu để lót dưới đáy thùng 
● Thú vật hay xe hơi nhỏ 
● Giấy vẽ 
● Bút lông 

 
Hãy Thử! 
1. Đổ gạo vào thùng nhựa. Lắc nhẹ thùng để trải đều gạo dưới đáy. 
2. Vẽ một đường thẳng trên giấy. Nói con quý vị sử dụng ngón tay của mình để vẽ một 

đường thẳng trên gạo. 
3. Lặp lại bước 2 cho đường cong và zigzag. Đưa cho con một con vật hay chiếc xe hơi. 

Gợi ý để con quý vị dùng xe hay con vật đi trên những đường này. 
4. Thực hành Bước # 2  cho một mũi tên lên, mũi tên xuống hoặc các hình dạng như hình 

tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, v.v.  
 
Câu Hỏi Hướng Dẫn: 
● Con cảm thấy như thế nào khi vẽ trên gạo? 
● Những gì hình dạng con thích vẽ nhất? Hãy thử vẽ nó trên gạo! 
● Làm thế nào mà chiếc xe của con có được từ đầu này sang đầu kia trên đường này? 

 
Học Hỏi trong khi Chơi 
● Phát triển kỹ năng nghe và ngôn ngữ. 
● Thúc đẩy sự phát triển trực quan về không gian khi trẻ nhận biết và vẽ các đường và 

hình dạng. 
● Tăng cường hoạt động cơ của các ngón tay để hỗ trợ sự phát triển kỹ năng viết và vận 

động tinh tế. 

 
Phát Triển  
Quý vị có thể tiến xa hơn bằng cách tạo các đường và hình dạng kích thước lớn với sự giúp 
đỡ của con quý vị bằng phấn bên ngoài. Khuyến khích con quý vị đi trên hoặc dọc theo 
những gì quý vị đã vẽ, gọi tên của các đường và hình dạng khi chúng đi trên chúng. 

 


