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Phát Minh Bảo Vệ Lương Thực 
Tại sao phải tìm hiểu về Phát minh bảo vệ lương thực? 

Gần đây, tình trạng chuột phá hoại mùa màng ngày một gia tăng. Theo thống kê của 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tuy mới vào đầu vụ mùa song diện tích cây trồng 

bị chuột cắn phá đã lên đến 620ha. Lúa bị chuột cắn phá thiệt hại lên đến 

40%. Điều đáng lo ngại là việc khắc phục đối với những diện tích bị chuột 

cắn phá là rất khó khăn. 

Với bài học này, học sinh nhập vai là một nhà phát minh nông nghiệp 

để bảo vệ mùa màng khỏi lũ chuột, đồng thời đưa ra các giải pháp bắt chuột 

ứng dụng STEM mà không làm đau, bị thương chuột, qua đó rèn kỹ năng 

thế kỷ 21, định hướng nghề nghiệp và vun đắp giá trị sống. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Phóng sự: Vụ xuân năm 2019, tổng diện tích chuột gây hại là 1.800ha, trong đó 
diện tích gây hại nhẹ là 1.200ha, trung bình 500ha, thiệt hại nặng là 300ha. Vụ 
mùa, đến ngày 2/8, dù mới ở thời điểm đầu vụ nhưng tổng diện tích bị chuột cắn 
hại đã lên tới 620ha; trong đó bị hại nhẹ (5 - 10%) là 490ha, trung bình (10 - 
20%) là 100ha, nặng (trên 20%) là 30ha, tập trung ở các chân ruộng cạnh bờ 
cao, bãi hoang, gần xí nghiệp, công sở... Con được xem phóng sự thực tế của đài 
truyền hình, từ đó đi sâu hơn vào cuộc sống và hiểu tình hình mà nông dân đang 
gặp phải. 

- Giải quyết vấn đề: Người nông dân đang bị thiệt hại và cần sự trợ giúp từ các 
nhà khoa học, các nhà khoa học cần suy nghĩ cách giải quyết, biện pháp phù hợp 
để bảo vệ mùa màng, nâng cao năng xuất cho người nông dân, bắt lũ chuột nhưng 
không làm đau, làm chúng bị thương. 

- Máy bắt chuột: Ứng dụng STEM vào thiết kế và chế tạo máy bắt chuột dựa trên 
những nguyên liệu thân thiện với môi trường. 

 

 

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

- Cùng con thiết kế ra các mẫu bắt chuột khác nhau nhưng vẫn sử dụng các nguyên 
liệu tái chế. 

- Tìm hiểu và khám phá các nguyên lý toán học, vật lý trong các máy bắt chuột. 


