
 

Page 1 of 1 

 

Hợp Chất Florua 
Tại sao phải tìm hiểu về Hợp chất florua? 

Bài học “Hợp chất Florua” giúp con 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, thí nghiệm và sáng tạo sản phẩm. Bài học cung 

cấp cho con những kiến thức về các lĩnh vực toán học, khoa học, hóa học, kỹ thuật 

đồng thời định hướng nghề nghiệp qua việc tìm hiểu về chuyên gia động vật 

hoang dã, giúp các con có tình yêu và ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã 

cũng như những động vật quanh trẻ. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

Nghe âm thanh – đoán loài vật: Con được tham gia trò chơi theo nhóm, sắm 

vai thành chuyên gia động vật hoang dã đang đi khảo sát khu rừng và bất chợt 

nghe thấy tiếng kêu của một loài động vật, nhiệm vụ của nhóm chuyên gia là phải 

đoán xem đó là tiếng kêu của loài động vật nào để đưa ra phương án hỗ 

trợ. 

Kem đánh răng cho voi: Con hiểu rằng một chuyên gia động vật hoang 

dã cũng cần có những hiểu biết về khoa học và hóa học để có thể hỗ trợ tốt nhất 

cho các loài động vật của mình. Con được sắm vai là một chuyên gia động vật 

hoang dã đang tìm cách hỗ trợ cho một chú voi bị đau răng vì chưa bao giờ được 

đánh răng. Thông qua hoạt động sáng chế kem đánh răng, con được rèn luyện 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề đồng thời có thái 

độ yêu thương các loài động vật. 

Chiếc bàn chải cho voi: Sau khi chế tạo kem đánh răng, chúng ta cần phải có 

một chiếc bàn chải đánh răng. Nhưng chiếc bàn chải của chúng ta thì làm sao voi 

có thể sử dụng được chứ. Các con được giải quyết vấn đề bằng cách chế tạo ra 

một chiếc bàn chải cho voi bằng các đồ dùng tái chế, các con cũng cần đảm bảo 

tiêu chí: Độ dài của bàn chải, độ cao của chú voi, độ mềm của sợi chải,… Để làm 

được điều đó, các con phải tiến hành làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ và sử 

dụng kiến thức đo lường của toán học. 

 

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

- Cùng con vẽ một loài động vật yêu thích và giới thiệu về loài động vật đó. 

- Nhắc lại câu chuyện đánh răng cho voi khi con đánh răng tại nhà và nhắc nhở 

con nên đánh răng đúng cách để không bị đau răng giống chú voi trong bài học. 


