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Chậu Cây Tự Tưới 
Tại sao phải tìm hiểu về Chậu Cây Tự Tưới? 

Bài học “Chậu Cây Tự Tưới” cung cấp kiến thức cho học sinh về công 
việc của nhà sinh vật học. Bài học được gợi mở bằng câu chuyện của 
gấu nhỏ Panda khi không có thời gian để tưới nước cho cây của 
mình. Học sinh cũng hiểu được rằng nước là một thành phần không 
thể thiếu của cây. Học sinh sáng tạo và giải quyết vấn đề bằng cách 
sáng tạo ra một chiếc chậu cây có thể tự hút nước, không cần tưới 
mỗi ngày.  

- Thông qua các hoạt động thú vị trong bài, học sinh được tìm hiểu về quá trình 

vận chuyển nước của cây qua thí nghiệm hoa đổi màu. Học sinh cũng được rèn 

luyện toàn diện các kỹ năng thông qua các hoạt động sinh động, đa dạng trong 

bài.” 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi Đối mặt: Con được tham gia trò chơi đối mặt với các bạn khác trong 
lớp. Con cùng các bạn trả lời các đáp án theo chủ đề “Kể tên các loài hoa”. Thông 
qua hoạt động, con được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết 
vấn đề. 

- Thí nghiệm hoa đổi màu: Con được tham gia làm hoạt động hoa đổi màu thú vị. 

Thông qua hoạt động thí nghiệm này, con hiểu được quá trình vận chuyển nước 

từ rễ cây lên thân, hoa và lá, con cũng hiểu được vai trò của nước là rất quan 

trọng đối với cây. 

- Sáng tạo chậu cây tự tưới: Con được thảo luận làm việc nhóm để giải quyết vấn 

đề của bạn Panda khi không có thời gian để tưới nước cho cây. Con và các bạn 

đã sáng tạo ra một chiếc chậu cây tự tưới bằng các nguyên vật liệu tái chế như: 
Vỏ chai nhựa, vải vụn, đất,… 

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

- Cùng con sáng tạo chiếc chậu cây tự tưới tại nhà và trông một số loại cây lên đó. 

 

 


