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Dưới Đáy Đại Dương 
Tại sao phải tìm hiểu về Dưới đáy đại dương? 

Bài học “Dưới đáy đại dương” cung cấp cho học sinh kiến thức về sự 
hình thành của các đại dương trên trái đất, đồng thời giới thiệu cho học 
sinh các đại dương lớn đã được con người tìm thấy trên thế giới. Bài 
học giúp học sinh biết được vai trò của các đại dương với sự sống của 
con người, từ đó hình thành cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, đặc 

biệt là biển và đại dương. Thông qua các hoạt động của bài học, học sinh không 
chỉ hiểu cấu trúc tầng của đại dương mà còn rèn luyện khả năng lắng nghe, quan 
sát và tư duy. Từ đó học sinh vận dụng kiến thức và kết hợp với kỹ năng để sáng 
tạo mô hình tầng của đại dương. 

Bài học “Dưới đáy đại dương” không chỉ cung cấp cho học sinh kiến thức về 

địa lí, vật lí, hóa học mà còn rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy, sáng tạo giải 

quyết vấn đề, sự tự tin và khả năng lãnh đaọ, giao tiếp, làm việc nhóm. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Cấu trúc đại dương: Con được cung cấp kiến thức về đại dương, sự hình thành 

của đại dương và vai trò của đại dương đối với con người. Con biết được đại 

dương bao bọc trái đất và  duy trì sự sống cho trái đất. Từ đó rèn luyện khả năng 

lắng nghe, tư duy logic và giải quyết vấn đề. 

- Tầng đại dương: Con biết được hình ảnh của các tầng đại dương thông qua hình 

ảnh trực quan. Bên cạnh đó Con được cung cấp kiến thức về đặc điểm chung và 

riêng của từng tầng đại dương. 

- Mô hình tầng đại dương: Từ những kiến thức được cung cấp, kết hợp với việc 

vận dụng các kiến thức vật lí, hóa học, địa lí, Con sáng tạo mô hình tầng trái đất 

từ những nguyên liệu quen thuộc. 

 

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

- Cùng Con thực hiện làm mô hình tầng đại dương và thuyết trình về đặc điểm các 

tầng của đại dương. 

 

 


