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Ngôi Nhà Ở Sở Thú 

Tại sao phải tìm hiểu về Ngôi nhà ở sở thú? 

Nạn phá rừng, cháy rừng và nóng lên toàn cầu đang xảy ra và ảnh hưởng 

đến toàn thế giới, con người và động vật đều bị ảnh hưởng. Chúng ta cần 

phải hành động để bảo vệ sự đa dạng sinh học. Xây dựng môi trường sống 

phù hợp cho động vật là một giải pháp. Với bài học này, học sinh sẽ hiểu được 

các vấn đề toàn cầu, rèn luyện các kỹ năng và bôi dưỡng, vun đắp giá trị sống hòa 

bình, yêu thương thiên nhiên động vật,... Nhập vai như một nhà kiến trúc sư, thiết 

kế và xây dựng ngôi nhà trên cây cho những chú khỉ sau vụ cháy rừng Amazon. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Cháy rừng Amazon: Những đám cháy ở rừng Amazon, lá phổi của hành tinh, 

sẽ khiến loài người và Trái Đất phải chịu những hậu quả thảm khốc. Rừng 
Amazon tạo ra khoảng 20% lượng ôxy của cả thế giới và thường được gọi là lá 

phổi của hành tinh. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, nếu rừng Amazon bị 

hủy hoại không thể thay đổi được, nó có thể bắt đầu thải ra carbon – tác nhân 

chính gây biến đổi khí hậu. Cháy rừng không chỉ hủy hoại lá phổi xanh, nóng 

lên toàn cầu mà nó còn trực tiếp tác động đến môi trường sống của các loài 

động vật sống trong rừng. 

- Ngôi nhà ở sở thú: Cá cần nước để bơi một cách vui thích, chim cần bầu trời để 

sải cánh rộng, bay lượn, khỉ cũng vậy, chúng cần môi trường sống trên cao, trên 

các cành cây. Bằng cách đó sẽ rèn tư duy và học sinh sẽ trực tiếp tham gia vào 

quá trình giải quyết vấn đề, là chủ thể của hoạt động học tập, động lực giải 

quyết vấn đề là động lực tự thân. 

- Nhà trên cây: Trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng sản phẩm, 

con sẽ đóng vai là một nhà kiến trúc sư và học cách tư duy và làm quen với 

công việc đó. Qua đó con rèn kỹ năng và định hướng với nghề nghiệp. 

 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Cùng con tìm hiểu các thông tin về rừng Amazon, lá phổi xanh của 

nhân loại. 

- Tìm hiểu các yêu cầu của một ngôi nhà dành cho khỉ và cùng con sáng 

tạo sản phẩm. 
 


