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Câu Chuyện Bí Ẩn 
 

Tại sao phải tìm hiểu về Câu chuyện bí ẩn? 

Bài học “Câu chuyện bí ẩn” giúp học sinh có cái nhìn tổng quát 

về công việc của một nghệ sỹ thiết kế truyện tranh. Thông qua các 

hoạt động nhận biết, tìm hiểu và thực hành thiết kế một tập 

truyện tranh, học sinh rèn luyện khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, trau dồi vốn 

từ,… “Nhà sáng tạo truyện tranh” cho học sinh hiểu thế nào là nghệ sỹ truyện tranh, 

những yêu cầu để sáng tạo ra 1 tập truyện tranh. Tiếp đó, hoạt động “Câu chuyện bí 

ẩn” giúp học sinh hiểu để có thể thiết kế một truyện tranh hay cần một nội dung độc 

đáo và ý nghĩa. Để thực sự hóa thân thành những người nghệ sỹ truyện tranh, học 

sinh tham gia vào hoạt động “Tác phẩm xuất sắc” cùng nhau làm tất cả những công 

việc của một người thiết kế truyện tranh. Thông qua các hoạt động này, học sinh 

rèn luyện khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, vận dụng kiến 

thức vào giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống đồng thời vẫn rèn luyện kỹ 

năng. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trí nhớ siêu phàm: Con thể hiện hiểu biết của mình thông qua việc ghép nối các 

nhân vật hoặc sự kiện phù hợp với tập truyện tranh.  

- Câu chuyện bí ẩn: Con hiểu một tập truyện hay cần có nội dung độ đáo và ý 

nghĩa. Con tham gia vào hoạt động phác thảo nhân vật phù hợp với nội dung. 

- Sáng tạo truyện tranh – STEM: Con vận dụng kiến thức STEM trong sáng tạp 

một tập truyện tranh. 

 

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

- Cùng Con lên ý tưởng và thực hiện các bước sáng tạo để tạo ra một câu chuyện 

cho riêng gia đình mình. 

 

 


