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Tế Bào Cây 

Tại sao phải tìm hiểu về Tế bào cây? 

Cây cối có cần thức ăn như con người? Chúng ăn như thế nào? Thông 

qua các hoạt động của bài học “Tế bào cây” học sinh biết được các chất 

dinh dưỡng mà cây cối cần để tồn tại và phát triển, đồng thời hiểu được 

cơ chế vận chuyển nước và các chất bên trong thân cây, từ đó học sinh 

vận dụng kiến thức của những môn khoa học như sinh học, hóa học vào sáng tạo 

sản phẩm và rèn luyện kỹ năng 5C. 

Hoạt động “Chất dinh dưỡng của cây” cung cấp cho học sinh tình huống của bài 

học, cung cấp kiến thức về các chất dinh dưỡng cây cối cần có và cách cây hấp thụ 

và vận chuyển các chất đó. Bằng hoạt động thí nghiệm hút nước của “Bên trong thân 

cây” học sinh biết cấu tạo của con đường vận chuyển nước và chất dinh dưỡng trong 

thân cây.  

Thí nghiệm ‘Hoa đa sắc” học sinh vận dụng kiến thức STEM vào thực hành 

nhuộm màu hoa. Để thể hiện hiểu biết của mình về sản phẩm, học sinh tham gia 

hoạt động “Thuyết trình” rèn luyện kỹ năng thuyết trình, trau dồi vốn từ.  

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Chất dinh dưỡng cuả cây: Con được cung cấp kiến thức về các chất dinh dưỡng 

thiết yếu. Là nhóm chất cần thiết mà cần phải cung cấp đủ cho cây trồng phát 

triển. Nếu thiếu nhóm chất này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng 

và phát triển của cây trồng. Chất dinh dưỡng có lợi cho cây - không có nhóm chất 

này cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường. Nhưng nếu được chú ý bổ 

sung thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển tốt hơn, mang lại giá trị cao 

hơn. 

- Bên trong thân cây: Con thực hành thí nghiệm vận chuyển nước trong thân cây. 

Từ đó con biết được trong thân cây có rất nhiều đường ống dùng để vận chuyển. 

Nếu như thân cây bị thắt sẽ chặn dưỡng chất lên nuôi cây thì cây sẽ bị chết. Các 

chất cây có thể hấp thụ là những chất hòa tan, cây không thể hấp thụ những chất 

không hòa tan như cát, đá,… 

- Hoa đa sắc – STEM: Học sinh vận dụng kiến thức STEM vào sáng 

tạo hoa đổi màu 

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

- Cùng Con tham gia hoạt động nhuộm màu hoa với các loại màu 

khác nhau để con quan sát và phân biệt được những chất cây có 

thể hút nhanh và không thể hút đồng thời trang trí cho ngôi nhà 
của mình. 


