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Đôi Giày Thần Kỳ 
Tại sao phải tìm hiểu về Đôi giày thần kỳ? 

Con người từng ngày thay đổi công nghệ nhưng chính công nghệ 
cũng đang thay đổi cuộc sống con người! Công nghệ đã góp phần 
không nhỏ làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống, giúp ta đạt nhiều 
thành tựu trên các lĩnh vực. 

Ngày nay, trên chính những đôi giày mà chúng ta đang đi cũng đã ứng dụng công 
nghệ để phục vụ cho cuộc sống con người, những đôi giày công nghệ được ứng dụng 
rộng rãi trong y học, thể thao,... Và với bài học này học sinh sẽ được tìm hiểu về chức 
năng, vai trò của công nghệ đối với cuộc sống, tại sao phải đếm số bước chân cá 
nhân trong một ngày, lên ý tưởng thiết kế một đôi giày có những chức năng mới, 
thực tế và thiết thực cho cuộc sống. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Tập đếm: Đếm số bước chân được ứng dụng rộng rãi trông y học, thể thao nhằm 
giúp con người theo dõi sức khỏe cá nhân, quá trình tập luyện, số Calories (calo) 
đã tiêu thụ, ứng dụng trong trị liệu, phục hồi chức năng, giúp cho các vận động 
viên đưa ra các bài tập phù hợp,...; Các chuyên gia và những nghiên cứu khoa học 
được tiến hành cho thấy rằng đi bộ 10.000 bước mỗi ngày hoặc số lượng trên 
dưới 10.000 bước mỗi ngày đều rất có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia đã thử 
thực hiện trên phụ nữ đi khoảng 10.000 bước chân mỗi ngày, kết quả cho thấy 
huyết áp cao của họ đã giảm xuống sau 24 tuần. 

- Giày công nghệ: Chắc chắn là chúng ta không thể vừa đi và vừa nhẩm, đếm và 
tính số bước chân của mình đúng không nào? Vì thế, các nhà khoa học đã phát 
minh, ứng dụng công nghệ để giúp con người đếm số bước chân của mình. Giày 
Nike HyperAdapt gắn các cảm biến có thể tự buộc/thắt dây giày và đếm được 
sống bước chân. 

- Đôi giày thần kỳ: Thiết kế luôn là bước đầu tiên để thực hiện một dự án, chế tạo 
sản phẩm, thiết kế định hướng quá trình chế tạo sản phẩm. Vì thế, con sẽ nhập 
vai những mà thiết kế giày công nghệ để đưa ra các mẫu 
thiết kế sáng tạo, phù hợp với các yêu cầu thực tế. 

 

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

- Cùng con tham khảo, tìm hiểu các mẫu giày công nghệ gắn 
cảm biến. 

 


