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Kỹ Sư Y Sinh 
Tại sao phải tìm hiểu về Kỹ sư y sinh? 

Bài học “Kỹ sư y sinh” giúp học sinh có cái nhìn tổng quát về công việc 

của một kỹ sư y sinh trong công cuộc hỗ trợ và điều trị cho những loài động 

vật. Với nhiệm vụ đi tìm phương án giúp đỡ cho chú cá voi, học sinh tiến 

hành các hoạt động tìm hiểu về Viện Hải dương học – nơi các loài sinh vật 

biển đang sinh sống. Tìm đến một kỹ sư y sinh để hiểu hơn về những 

phương pháp đang được áp dụng để hỗ trợ con người và động vật. Tiếp đến là một 

thí nghiệm thực hành để biết về các khớp xương,  cách chúng được ghép nối với 

nhau. Từ đó học sinh ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ các 

loài động vật. 

Từ hoạt động sáng tạo đuôi cá voi, học sinh vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề 

để tìm ra phương phán tối ưu, phù hợp. Qua đó học sinh vận dụng phương pháp 

STEM: Toán học, vật lý, nghệ thuật, kỹ thuật,… để tạo ra sản phẩm. Sau khi đã đưa 

ra phương án xây dựng cho mình, để rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp, khả 

năng trình bày vấn đề học sinh sẽ tham gia vào hoạt động “Thuyết trình”. Thông qua 

đó, học sinh vận dụng kiến thức và giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống 

đồng thời vẫn rèn luyện kỹ năng. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Warm up nối tranh : Con hiểu mỗi loài động vật và kể cả con người để có thể di 

chuyển từ nơi này đến nơi khác đều được cấu tạo một bộ phận gọi là phương 

tiện di chuyển. 

- Kỹ sư y sinh: Con được tìm hiểu về công việc của một kỹ sư y sinh, biết nhiệm 

vụ nghiên cứu mà họ đang thực hiện. 

- Sáng tạo đuôi cá voi – STEM: Con vận dụng kiến thức mình đã học vào giải quyết 

vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, bằng cách sáng tạo đuôi cá voi từ những đồ vật 

đơn giản, luôn sẵn có thì khả năng tư duy, toán học, kỹ thuật, sáng tạo của Con 

được phát triển hơn. 

 

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

- Cùng Con sáng tạo một số sản phẩm hỗ trợ động vật di chuyển từ 

những nguyên liệu có sẵn trong gia đình. 


