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Những Ngôi Nhà Tân Trang 
Tại sao phải tìm hiểu về Những Ngôi Nhà Tân Trang? 

Bài học “Những Ngôi Nhà Tân Trang” cung cấp cho học sinh kiến 
thức về công việc của những kỹ sư. Nhiệm vụ của các kỹ sư không 
chỉ là xây dựng những ngôi nhà, đường đi, thành phố mà đôi khi còn 
là sửa lại khi nó bị hỏng. Thông qua các hoạt động của bài học, học 
sinh hiểu tại sao nhiều người chọn cách sửa chữa lại ngôi nhà chứ 
không phá đi và xây lại nó. Học sinh cũng hiểu khi sửa lại nhà thì 
cần lưu ý đến điều gì.  
Học sinh được rèn luyện các kỹ năng: làm việc nhóm, sáng tạo, giải 
quyết vấn đề, sự khéo léo,… và vận dụng kiến thức liên môn để sáng 
tạo sản phẩm của mình. 

 
Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Sáng tạo từ một nét vẽ: Hoạt động giúp con hiểu rằng một tờ giấy có dính một 
vết mực con sẽ làm gì? Thay vì bỏ tờ giấy đó đi thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo 
ra một bức tranh nghệ thuật từ chính nét vẽ tưởng chừng hỏng đó. Và đó cũng là 
tư duy của các kỹ sư, họ luôn muốn sửa chữa mọi thứ thay vị phá bỏ và làm lại. 

- Tại sao phải tân trang lại ngôi nhà: Con hiểu rằng các kiến trúc sư muốn lưu 

giữ và sửa chữa những tòa nhà cũ hơn bởi vì một số nguyên nhân. Đầu tiên, một 

số tòa nhà là một phần lịch sử của thành phố và các kiến trúc sư muốn giữ phần 

lịch sử đó sống động. Thứ hai, một số tòa nhà sẽ rẻ hơn khi sửa so với đập đi xây 

lại. 

- Sáng tạo: Con được tham gia sửa chữa mô hình nhà 3d bằng các nguyên vậ liệu 

tái chế. Thông qua hoạt động này, con hiểu công việc của một kiến trúc sư khi 

sửa chữa những ngôi nhà cũ. Qua quá trình thảo luận nhóm và lên ý tưởng cho 

ngôi nhà, con được rèn luyện kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm 

việc nhóm. 
 

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

- Cùng con sáng tạo mô hình ngôi nhà bằng bìa carton. 

- Cùng con tân trang lại nhà cửa khi ngôi nhà có dấu hiểu cũ hoặc 

hỏng một bộ phận nào đó. 

 

 


