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Cân Bằng Khoai Tây 
Tại sao phải tìm hiểu về Cân bằng khoai tây? 

Từ những cây tre xanh, biểu tượng của làng quê Việt Nam, các 
nghệ nhân dân gian Thạch Xá (Thạch Thất, Hà Nội) với bàn tay khéo 
léo và óc sáng tạo đã cho ra đời những chú chuồn chuồn tre độc đáo 
có thể đậu được ở khắp mọi nơi nhờ nguyên lý cân bằng trọng lực. 

Nhưng đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là tại sao những chú 
chuồn chuồn tre đó lại có thể đứng vững và tự cân bằng được không? 
Bài học này con sẽ tìm hiểu về điểm cân bằng ,trọng lực, trọng tâm 
và tính ứng dụng của nó thông qua các hoạt động thí nghiệm vui 
nhộn, qua đó rèn kỹ năng và bồi dưỡng kiến thức cho con. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Chuồn chuồn tre: Khám phá về văn hóa dân tộc, tìm hiểu về các làng nghề 
truyền thống là cách chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan, vun đắp tinh thần 
dân tộc và tình yêu quê hương đất nước thông qua một sản phẩm rất nhỏ bé 
nhưng lại nổi tiếng đó là chuồn chuồn tre. Trọng lực đi qua mặt chân đế là thăng, 
nhìn như thế nhưng chú chuồn chuồn đấy nó có cái cánh vươn lên phía trước tạo 
mô men cân bằng với cái đuôi phía sau. Nó cân bằng bền là vì trọng tâm của nó 
nằm dưới cái miệng (điểm treo) của nó. Trọng tâm chính là điểm đặt của trọng 
lực, ở đây trọng tâm của vật trùng với điểm đặt có nghĩa là trọng lực đi qua điểm 
đặt vật cân bằng. Trọng tâm của con chuồn chuồn tre đặt ngay cái "mỏ" chuồn 
chuồn. Hệ quả là nó chỉ bị trọng lực "hút" về phía mỏ. Về cấu tạo thì 2 cánh chuồn 
chuồn có lẽ để tăng thêm trọng lượng cho phần đầu, đồng thời giúp nó thăng 
bằng tốt hơn. 

- Cân bằng khoai tây: Trong những thí nghiệm khoa học tuyệt vời này, con sẽ học 
cách cân bằng khoai tây, dĩa và bút chì trên bàn sao cho chỉ đầu bút chì chạm vào 
cạnh bàn. Con đã tìm thấy điểm cân bằng của ba vật thể. Điểm cân bằng nằm ở 
cạnh bàn nơi điểm bút chì được đặt. Khoai tây và dĩa ở một bên của điểm cân 
bằng và nĩa ở phía bên kia. 

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

- Xem các tiết mục xiếc về cân bằng, có ứng dụng điểm cân 
bằng cùng con. 

- Tìm hiểu về ứng dụng của điểm cân bằng trong cuộc sống. 

 


