
 
Suncatcher từ thiên nhiên 
Đi dạo trong vườn hay công viên và thu thập vật liệu để làm suncatcher kính hoa phản chiếu 
ánh sáng măṭ trời 
 
Vật liệu: 
● Đĩa giấy 
● Vật liệu tự nhiên: hoa, lá, que nhỏ, v.v. 
● Băng keo để đóng gói hoặc giấy dán kệ trong suốt 
● Chỉ hoặc ruy băng 
● Kéo 
● Băng keo 
● Tùy ý: giỏ hoặc túi để thu thập vật liệu tự nhiên; bút chì sáp hoặc bút lông để trang trí 
 
Hãy Thử! 
1. Dạo chơi sân sau hoặc chung quanh khu phố của bạn  và thu thập các vật liệu thiên 

nhiên như hoa, lá  hoặc que nhỏ, vân vân… 
2. Cắt một vòng tròn lớn ở giữa đĩa giấy để làm khung. 
3. Cắt và dán băng keo để che vòng tròn bạn vừa mới cắt,  mặt dính phải hướng phía 

trước. 
○ Nếu dùng giấy dán kệ thì cắt 2 miếng hình vuông rộng hơn vòng tròn bạn vừa 

cắt. Dán một trong hai miếng ở mặt sau của đĩa giấy, mặt dính hướng ra trước. 
4. Sắp những gì bạn tìm thấy khi đi dạo trong thiên nhiên  ở giữa dĩa trên mặt dính của 

giấy dán hoặc băng keo để tạo ra một thiết kế mẩu hình. 
5. Để giử cho mẫu hình đừng bị xê dịch  thì dán thêm một lớp băng keo hoặc giấy dán kệ 

lên trên. 
6. Dán một dải ruy băng  hay sợi chỉ lên đầu khung đĩa giấy để treo. 
 
Câu Hỏi Hướng Dẫn 
● Những bông hoa con tìm thấy có màu gì? Có bông hoa nào có cùng màu không? 
● Những lá con tìm có những hình dạng nào? 
● Con đã thu thập được bao nhiêu thứ? 
 
Học Hỏi trong khi Chơi 
● Trẻ học các khái niệm toán học quan trọng khi chúng so sánh các vật thể giống nhau và 

khác nhau như thế nào. 
● Khi bạn cho phép con bạn quyết định nơi đặt các đồ vật trên suncatcher của chúng, bạn sẽ 

giúp chúng xây dựng sự tự tin bằng cách khuyến khích chúng tự đưa ra quyết định. 
● Đếm cũng như đặt tên màu sắc và hình dạng giúp phát triển vốn từ vựng trẻ con. 
 
Phát Triển: 
Biến cuôc̣ đi bộ trong thiên nhiên của bạn thành một cuộc đi tìm báu vật. Thách thức con bạn 
tìm kiếm màu sắc, hình dạng hoặc kết cấu khác nhau trong khi đi ra ngoài. 
 


