
 
 
Bột nặn mềm mại và có thể đúc khuôn! 
Chơi với bột nặn xốp mềm như mây là một trong những hoạt động giác quan tuyệt vời 
để giúp xoa dịu trẻ đang có những lo lắng hoặc bị kích thích quá mức. 
 
Vật Liệu:  
o 2 chén bột. 
o 1/4 chén dầu thực vật (có thể thay thế:: dầu oải hương hay dầu xức cho em bé). 
o Chậu hoặc thùng 
o Tùy chọn: màu thực phẩm, bột ca cao, dụng cụ chơi (động vật bằng nhựa, xe đồ 

chơi, phụ kiện nặn bột, dụng cụ làm bếp, v.v.) 
 
Hãy Thử! 
1. Múc và đổ bột  vào chậu. 
2. Tạo một miệng hố  ở giữa bột. 
3. Đổ dầu  vào bột. 
4. Nhẹ nhàng trộn  tất cả với nhau. 
5. Tìm hiểu về các đặc tính của bột  bằng cách cho dụng cụ để nặn, muỗng đo lường 

để tạo ra các cấu trúc nhỏ, ngọn đồi hoặc giả bộ chơi nướng bánh. 
6. Đối với bột màu (tùy chọn): cho một vài giọt màu thực phẩm vào hỗn hợp dầu và bột 

và trộn đều. 
7. Đối với bột cacao (tùy thích): đổ bột cacao vào âu bột và trộn đều. 
 
Câu Hỏi Hướng Dẫn: 
● Con Cảm thấy thế nào khi để khối bột rơi qua kẽ tay? 
● Con cảm thấy thế nào khi con bóp nó trên tay? 
● Con đã tạo hình gì với bột của mình? 
 
Học Hỏi Trong Khi Chơi: 
● Khuyến khích phát triển các kỹ năng vận động. 
● Hỗ trợ khám phá bản thân, phát triển giao tiếp và cảm xúc. 
● Khuyến khích phát triển kỹ năng ngôn ngữ. 
 
Triển Khai: 
Cát mịn tự chế là một phương tiện khác cũng mềm nhưng không thể nặn được. Bạn và 
con bạn có thể tìm hiểu những điểm giống và khác nhau giữa kết cấu của cát mịn và bột 
nặn xốp và mềm này. Công thức tự chế cát mịn: trộn 6 chén cát chơi với 3 chén bột ngô. 
Thêm từ từ 1 chén nước và trộn đều. Nếu cát trở nên quá khô, xịt thêm một chút nước 
vào để “hồi sinh”. Hãy cẩn thận đừng thêm quá nhiều, nếu không nó sẽ bị chảy! 


