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Các Tòa Nhà Dưới Nước 
Tại sao phải tìm hiểu về Các tòa nhà dưới nước? 

Bài học “Các tòa nhà dưới nước” sẽ giúp cho học sinh hiểu rằng việc ứng dụng 
khoa học công nghệ và lựa chọn nguyên vật liệu trong xây dựng rất quan trọng. Việc 
xây dựng các tòa nhà dưới nước có yêu cầu khác với các ngôi nhà mặt đất. 

Học sinh được tìm hiểu về các công trình dưới nước, các 
thách thức và yêu cầu, từ đó thực hiện thí nghiệm để đánh giá 
và lựa chọn vật liệu phù hợp trong xây dựng. Qua đó rèn kỹ 
năng thế kỷ 21 và bồi dưỡng giá trị sống, hòa hợp với thiên 
nhiên. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Huy hiệu nhà thám hiểm: Sáng tạo giấy phép làm việc của một nhà khoa học. 
- The Muraka: Tìm hiểu và khám phá về tòa nhà dưới nước biển đầu tiên trên thế 

giới tại Maldives. 
- Thách thức: Ăn mòn biển là sự ăn mòn kim loại trong môi trường biển. Nước 

biển, đại dương có chứa muối hoà tan (nước mặn) nên dẫn điện tốt, bởi vậy các 
công trình biển bị ăn mòn mạnh do các dòng điện hoá tăng cường, không chỉ ở 
bề mặt kim loại tiếp xúc với nước biển mà cả ở trong cột bê tông... Ăn mòn biển 
còn đặc trưng bằng các lớp sinh vật bám như hầu, hà, rong, rêu...; mọi vật chìm 
xuống nước đều chịu áp suất của nước. Áp suất này tỷ lệ thuận với độ sâu: khi 
độ sâu tăng 10 m, áp suất sẽ tăng thêm 1 atm. Nghĩa là mỗi diện tích 1 cm2 sẽ 
tăng thêm áp lực là 1 kg. Nếu thợ lặn xuống độ sâu 30 m, trên thân người đó sẽ 
chịu một áp lực tới 45.000 kg! Các tòa nhà nặng hơn như vậy rất nhiều, vì thế áp 
xuất nó phải chịu còn nhiều hơn gấp bội; Thiên tai là hiệu ứng của một tai biến 
tự nhiên (ví dụ lũ lụt, bão, phun trào núi lửa, động đất, hay lở đất) có thể ảnh 
hưởng tới môi trường, và dẫn tới những thiệt hại về tài chính, môi trường và/hay 
con người. Thiệt hại do thảm hoạ tự nhiên phụ thuộc vào khả năng chống đỡ và 
phục hồi của con người với thảm hoạ. Sự hiểu biết này được tập trung trong công 
thức: "thảm hoạ xảy ra khi rủi ro xuất hiện cùng sự dễ bị tổn thương." 

- Thí nghiệm: Thực hiện thí nghiệm, quan sát, ghi chép và đánh giá nguyên vật 
liệu. 

 

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

- Tìm hiểu các công trình dưới nước cùng con. 
- Khám phá các nguyên vật liệu không bị tan rã và chống thấm nước. 

 


