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Thiết Kế Và Đóng Gói Đồ Ăn Vặt Lành Mạnh 
Tại sao phải tìm hiểu về Thiết Kế Và Đóng Gói Đồ Ăn Vặt Lành Mạnh? 

- Bài học “Thiết Kế Và Đóng Gói Đồ Ăn Vặt Lành Mạnh” cung cấp cho học sinh 
những hiểu biết về công việc của những nhà thiết kế. Một trong những 
công việc của họ là thiết kế bao bì sản phẩm. Đây là một công việc rất 
quan trọng vì nó truyền tải thông tin đến khách hàng thông qua bao bì 
và một sản phẩm có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nếu bao bì 
của nó được thể hiện sinh động, sáng tạo. 

- Thông qua các hoạt động trong bài, học sinh được rèn luyện toàn diện 

các kỹ năng: sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,… 

 
Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Vẽ tiếp sức: Con được tham gia trò chơi vẽ tiếp sức, các bạn sẽ ngồi thành hàng 

dọc và truyền thông tin cho bạn phía trước bằng hình thức vẽ tranh. Thông qua 

hoạt động này, con được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và rèn sự 

khéo léo của đôi tay. 

 

- Các bước thiết kế bao bì sản phẩm: Con hiểu để tạo ra 

một bao bì sản phẩm thì các nhà thiết kế cần thực hiện 

theo các bước sau: 

• Bước 1: Khảo sát khách hàng. 
• Bước 2: Thiết kế sản phẩm. 
• Bước 3: Thiết kế bao bì. 
• Bước 4: Làm mô hình bao bì. 

 
- Sáng tạo: Sau khi thực hiện khảo sát ý kiến và nhu cầu 

khách hàng thông qua phiếu khảo sát, con và các bạn trong nhóm lên ý tưởng về 

mẫu sản phẩm và cùng nhau lựa chọn ra loại nguyên liệu thân thiện với môi 

trường để thiết kế bao bì. 

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

- Cùng con sáng tạo những chiếc túi bằng giấy tại nhà để sử dụng hàng ngày thay 

vì dùng túi nilong. 

 


