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Mức Tải Của Thuyền 
Tại sao phải tìm hiểu về Mức tải của thuyền? 

Tại sao những con tàu nặng hàng ngàn tấn vẫn có thể nổi trên mặt nước? Khối lượng 

hàng hóa bao nhiêu là đảm bảo an toàn cho một chuyến  tàu vận chuyển? Câu trả lời sẽ 

có trong bài học “Mức tải của thuyền”. Thông qua các hoạt động bài học cung cấp cho 

học sinh hiểu biết về mức tải của tàu, thuyền, cách xác định mức tải của một con tàu. 

Học sinh biết được mối quan hệ giữa khối lượng hàng hóa và mức tải riêng của mỗi con 

tàu. Học sinh giải thích được hiện tượng tại sao thuyền lại nổi và tại sao thuyền có thể 

bị chìm. Từ đó học sinh vận dụng lí giải hiện tượng thực tế trong cuộc sống hàng ngày. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Warm up “Nhà tiên tri”: Con được tham gia quan sát và đưa ra dự đoán về thí 

nghiệm khối lượng của vật đối với sự nổi và chìm. Con biết được vật sẽ nổi khi 

khối lượng riêng của nó nhẹ hơn nước và chìm khi khối lượng của nó nặng hơn 

nước. Từ đó Con liên hệ vào thực tế quan sát hoạt động của tàu, thuyền. 
- Tải trọng: Từ thí nghiệm dự đoán, Con được cung cấp kiến thức về tải trọng và 

mối quan hệ giữa mức tải và khối lượng hàng hóa của một con tàu. Tải trọng hay 
mức tải là khả năng chuyên chở người hay hàng hóa của những phương tiện vận 
chuyển. Tải trọng của một phương tiện giao thông đường thủy như tàu thủy, 
tàu… được đánh dấu bằng các vạch mức tải ở thân tàu, thuyền do nhà sản xuất 
tính toán giữa khối lượng của chiếc thuyền và khối lượng hàng hóa nhằm đảm 
bảo an toàn cho tàu, thuyền khi vận chuyển. Mức tải quy định số lượng hàng hóa 
được phép chuyên chở của tàu thuyền. Vậy nên nếu chở quá khối lượng quy định 
sẽ khiến tàu, thuyền bị chìm. 

- Thí nghiệm bè nổi, bè chìm: Con tham gia thí nghiệm bè nổi và bè chìm, từ đó 

con hiểu được mối quan hệ giữa không khí với sự nổi của một con tàu. Rèn luyện 

khả năng quan sát, tư duy giải quyết vấn đề và tư duy logic. 

- Sáng tạo: Con vận dụng kiến thức STEM vào sáng tạo sản phẩm, từ đó rèn luyện 

kỹ thuật, khéo léo, tư duy và lãnh đạo, giao tiếp, sáng tạo. 

 

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

- Cùng Con sử dụng một số vật liệu kháng nước và chế tạo ra một chiếc thuyền để 

đựng hoa quả hoặc rau củ trong lúc rửa hoặc trang trí trong gia đình. 

 


