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Nông Nghiệp 
Tại sao phải tìm hiểu về Nông nghiệp? 

Kỹ sư nông nghiệp là người chinh phục khoa học và trực tiếp đưa 

những thành quả đó vào cuộc sống, vào từng vụ mùa, vào từng bữa ăn 

hàng ngày của mọi người. Thông qua bài học “Nông nghiệp” học sinh sẽ 

được trải nghiệm sâu hơn công việc của một kỹ sư nông nghiệp. Từ “Phân 

loại đất” nghiên cứu tính chất của các loại đất để phù hợp với từng loại 

cây trồng đến “ Loại đât tốt nhất” là những bước để lựa chọn và vun trồng những 

hạt giống cây tốt nhất. Qua đó học sinh rèn luyện khả năng quan sát, tư duy, sáng 

tạo và kỹ thuật. 

Hoạt động “Loại đất tốt nhất” giúp học sinh rèn luyện khả năng thuyết trình tự 

tin, sáng tạo trong giải quyết vấn đề. “Kỹ sư nông nghiệp” cung cấp kiến thức cho 

học sinh về công việc của kỹ sư nông nghiệp, các bước lựa chọn và bảo quản hạt 

giống cây trồng, các loại đất và tính chất của đất. Cuối cùng “Cây trồng” cho học sinh 

thấy một chu trình phát triển của một hạt giống cây trồng. Từ đó học sinh không chỉ 

được cung cấp kiến thức thực tế mà còn được rèn luyện kỹ năng. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Phân loại đất: Con thể hiện khả năng thuyết trình về loại đất con cho rằng phù 

hợp và tốt nhất để gieo trồng các loại cây. Qua đó con rèn luyện sự tự tin, trau 

dồi vốn từ, diễn đạt mạch lạc. 

- Kỹ sư nông nghiệp: Con được cung cấp kiến thức về công việc của kỹ sư nông 

nghiệp, về đặc tính của các loại đất trồng. Từ đó con rèn luyện khả năng lắng 

nghe, tập trung. 

- Cây trồng – STEM: Con được cung cấp kiến thức về cách lựa chọn, bảo quản và 

chăm sóc hạt giống cây trồng. Từ những kiến thức được cung cấp con vận dụng 

kiến thức STEM vào trồng và chăm sóc hạt giống cây trồng. Con rèn luyện kỹ 

thuật,khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, diễn đạt. 

 

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

- Cùng Con tìm hiểu về những loại đất nông nghiệp bắt gặp 

trong cuộc sống hằng ngày ở những địa điểm khác nhau.  

- Cùng Con tham gia trồng cây và cải tạo đất ở chính nơi ở của 

mình. 

 


