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Vẽ bằng tay nhưng không dính sơn qua ánh sáng: thu hút sự chú ý của các giác quan khi 
chơi với ánh sáng và màu sắc qua việc vẽ bằng tay nhưng không bị dính sơn!  
 
Vật Liệu: 
o Sơn vẽ 
o Túi nhựa trong khoảng 1 galông có thể gài kín 
o Keo dán 
o Muỗng 
o Cửa sổ 

 
 
Hãy Thử! 
● Làm một túi sơn: bỏ vào trong một túi ziplock 2-3 muỗng sơn. Bất cứ loại sơn nào cũng được, nhưng 

chúng tôi đề nghị dùng “sơn dùng tay vẽ”” vì độ đặc hơn. 
● Làm nhiều túi khác nhau: vài túi chỉ với một màu sơn, hoặc có thể cho 2-3 màu sơn vào trong 

một túi để quan sát các màu trộn lẫn như thế nào. 
● Xả hết không khí ra khỏi túi và đóng kín miệng túi. Dán băng keo chung quanh 4 cạnh túi để túi chắc 

hơn. 
● Dán các túi trên cửa sổ có ánh sáng. 
● Khuyến khích con em bạn chạm vào túi và “dùng tay vẽ”. 
 
Câu Hỏi Hướng Dẫn: 
● Con nhận thấy gì khi dùng đầu ngón tay để vẽ? Điều này có giống như khi con dùng nắm tay để vẽ 

không? 
● Chuyện gì xảy ra khi 2 màu trộn với nhau? Màu gì được tạo ra? 
● Màu sơn có khác không khi con vẽ trên bàn so với vẽ trên cửa sổ? 
 
Vừa Chơi Vừa Học 
● Các sinh hoạt nhằm phát triển giác quan như thế này giúp trẻ phát huy sự tự tin như cho phép trẻ tự 

quyết định về việc khám phá vật liệu. 
● Khuyến khích trẻ thử vẽ các đường, hình dạng và màu sắc khác nhau. 
● Phát triển và tăng sức mạnh cơ ngón tay của trẻ, rất quan trọng cho việc viết. 
 
Phát Triển Thêm 
Hãy tự làm một hộp phát ánh sáng để dùng ở nhà! Lót giấy lụa (tissue paper) chung quanh các mặt của 
một hộp nhựa trong, dùng băng keo để dán dính giấy vào hộp. Đặt một chuỗi đèn LED màu trắng bên 
trong thùng, trải đều. Kéo dây khỏi hộp vừa đủ để cắm vào ổ điện. Đậy nắp lại và vậy là bạn đã có một 
hộp phát sáng của mình! 


