
 
 
Kem Chuối! 
Con bạn sẽ thích ăn chuối qua món ăn vặt dễ làm và thú vị này. 

 
Vật liệu:  
o 1 chén sữa chua 6 oz. (bất kỳ hương vị nào) 
o ½  chén bột yến mạch hoặc bột ngũ cốc (tùy sở thích) 
o 1 trái chuối  
o 4 que kem gỗ 
o Giấy sáp 
o 1 khay nhỏ 
o 1 tô nhỏ 
o 1 dĩa cạn 
o Dao nhựa 
o Muỗng  
o Khăn giấy 
o Thớt 
o Hộp dùng để ngăn đông 
 
Hãy thử! 
1. Phủ giấy sáp trên khay nhỏ. 
2. Đổ sữa chua vào chén nhỏ. 
3. Đổ bột yến mạch hoặc bột ngũ cốc (cereal) vào dĩa. 
4. Lột vỏ và cắt chuối làm làm bốn.  
5. Đặt các miếng chuối đứng theo bề mặt cắt. Đâm que gỗ xuyên qua những miếng chuối. 
6. Nhúng chuối vào sữa chua, đảm bảo chuối được phủ hoàn toàn với sữa chua. 
7. Lăn chuối bọc sữa chua trong bột yến mạch hoặc bột ngũ cốc ưa thích. 
8. Đặt chuối vào khay phủ giấy sáp. 
9. Lặp lại bước 6-8 cho phần chuối còn lại. 
10. Đặt khay vào ngăn đá cho tới khi chuối đông lại, ít nhất là một tiếng đồng hồ. 
11. Hãy thưởng thức! 
12. Để những kem chuối chưa ăn vào trong hộp kín và để trong ngăn đá. 
 
Câu Hỏi Hướng Dẫn 
● Con thích ăn trái cây nào nhất? 
● Con biết chuối đến từ đâu không? 
● Con nghĩ nó có vị như thế nào? 
● Con sẽ thay đổi công thức này như thế nào? 
 
Vừa Học Vừa Chơi 
● Thực hành kỹ năng toán học qua việc đo lường và đếm 
● Thực hành các kỹ năng làm theo hướng dẫn từng bước 
● Dạy kỹ năng sống bằng cách cho trẻ làm quen với nấu nướng 
 
Phát Triển Thêm 
Hãy để con em quý vị chọn loại sữa chua và cereal mà các em ưa thích. 


