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Thiết Kế Logo 
Tại sao phải tìm hiểu về Thiết kế logo? 

Hầu hết trẻ đều cảm thấy xa lạ với khái niệm “Chuyên viên thiết kế”, hoặc trẻ 

chỉ nghe đến cụm từ đó khi bước vào Đại học. Bài học “Logo trường em” giúp 

trẻ bước đầu tiếp cận với nghề “thiết kế đồ họa – thiết kế logo” – một ngành nghề 

ngày càng phát triển trong tương lai và giúp trẻ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước đám 

đông,…thông qua các hoạt động trò chơi, sáng tạo logo trường học và giới thiệu 

logo. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi Trí nhớ siêu phàm: Con được tham gia nhận diện một số thương hiệu 

trên thế giới thông qua logo của họ. Con được quan sát đáp án trong thời gian 5 

giây, sau đó ghi nhớ và hoàn thiện trò chơi bằng cách dán tên thương hiệu và 

logo tương ứng. Trong trò chơi con phải sử dụng trí nhớ của mình và cần phối 

hợp nhịp nhàng với các bạn trong nhóm. 

- Vai trò của logo: Con hiểu được vai trò của logo trong cuộc sống thông qua việc 

thảo luận, phân tích và các hệ thống câu hỏi của giáo viên.  

- Nghề Chuyên viên thiết kế đồ họa: Con bước đầu biết đến nghề Thiết 

kế đồ họa và hiểu được công việc của một chuyên viên thiết kế đồ họa 

từ những thông tin giáo viên cung cấp, từ đó con có thể lựa chọn công 

việc phù hợp với mình trong tương lai. 

- Logo trường em: Sau khi hiểu về nghề thiết kế đồ họa và công việc thiết kế logo 

cho một thương hiệu, con sẵn sàng sắm vai một nhân viên thiết kế logo và khách 

hàng đầu tiên của con chính là trường học. Con cần thiết kế một chiếc logo phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thuyết phục khách hàng lựa chọn logo 

của mình. 
 

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

- Phụ huynh cùng con vẽ sáng tạo từ các chữ cái hay con số: Ví dụ: vẽ con rắn từ 
số 2, vẽ chữ A có mắt,… 

- Phụ huynh cùng con tìm hiểu ý nghĩa của các logo nổi tiếng 
- Phụ huynh và con cùng vẽ lại một logo của hãng nổi tiếng 
- Cùng con sáng tạo logo cho riêng mình, cho ngôi nhà của mình.  
 


