
 
Vẽ Tranh với các Vật Thể 
Khuyến khích trẻ sử dụng nhiều đồ vật tự nhiên và/hoặc tự làm như tăm bông, cọng cần 
tây, lá, nĩa hoặc dùng ngón tay để vẽ lên giấy. 
 
Vật Liệu:  
o Giấy hoặc giấy có in hình cây 
o Sơn Tempera hoặc bất kỳ loại sơn nào 
o Đĩa nhỏ 
o Đồ vật gợi ý: tăm bông, cọng cần tây, nĩa, vài chiếc lá hoặc dùng ngón tay 
 
Hãy Thử! 
1. Đặt một tờ giấy trước mặt con bạn. 
2. Bóp một lượng nhỏ các màu khác nhau vào đĩa. 
3. Cho trẻ một số đồ vật để vẽ như: tăm bông, cọng cần tây, cái dĩa, vài chiếc lá. 
4. Ngồi xuống với con bạn và khuyến khích trẻ bằng các “ Câu Hỏi Hướng Dẫn ” bên 

dưới. 
5. Hỗ trợ, không đưa ra hướng dẫn. Hãy để trẻ  quyết định những vật liệu em muốn sử 

dụng và cách thức và lúc nào sử dụng chúng. 
6. Giữ cho sinh hoạt không bị giới hạn. Hãy để con bạn khám phá, thử nghiệm và dùng 

trí tưởng tượng của chúng. 
7. Nói về các mẫu và kiểu dáng do trẻ trẻ tạo ra. 
8. Tập trung vào quá trình chứ không phải sản phẩm. 
 
Câu Hỏi Hướng Dẫn: 
● Làm thế nào con tạo ra hình này? Con đã sử dụng vật nào? 
● Con nghĩ mình sẽ vẽ ra hình gì nếu chúng ta dùng một cái nĩa? 
● con thấy cây cần tây nay có hình gì? 
 
Học Hỏi Trong Khi Chơi: 
● Kỹ năng vận động tinh tế. Nắm chặt đồ vật để vẽ giúp trẻ phát triển cơ bắp cho các 

vận động tinh tế. 
● Phát triển nhận thức. Hội họat có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát và sáng tạo 
● Kỹ năng toán học. Trẻ em có thể học, sáng tạo và bắt đầu hiểu các khái niệm như 

kích thước, hình dạng, số đếm. 
 
Triển Khai: 
Bạn thậm chí có thể muốn cùng con đi dạo trong thiên nhiên, thu thập các vật dụng 
trong thiên nhiên trong một túi giấy nhỏ và dùng để vẽ khi trở về nhà. 


