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Máy Lọc Nước 
Tại sao phải tìm hiểu về Máy Lọc Nước ? 

Bài học giúp “Máy lọc nước” học sinh biết đến một số chất gây hại cho môi 
trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Giúp học sinh hiểu con người đã và đang tàn phá 
nguồn nước, điều đó đã để lại hậu quả nặng nề tới thiên nhiên và cuộc sống của con 
người. Bên cạnh đó, cung cấp cho học sinh kiến thức về các vật dụng có thể sử dụng 
để lọc nước. Từ đây, học sinh có thể sáng tạo máy lọc nước từ chính những nguyên 
vật liệu gần gũi. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi Ăn trộm trứng chim: Con được tham gia trò chơi 

truyền trứng (sỏi) về rổ. Con thi đua theo nhóm, hỗ trợ các bạn 

hoàn thành trò chơi. Thông qua hoạt động, con được rèn kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Từ đó, con được hiểu thêm rằng sỏi có 
rất nhiều công dụng khác nhau, đặc biệt là sỏi có thể giúp con chế tạo Máy lọc 

nước. 

 

- Sáng tạo: Con được sắm vai thành nhà môi trường học sáng tạo Máy lọc nước 

từ những nguyên vật liệu vô cùng quen thuộc: Bông, Than, Cát, Sỏi,… Ngoài ra, 

con có được tìm hiểu về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước. Qua hoạt động 

này, con được rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật khéo léo. 

 

- Thuyết trình: Hoạt động này giúp con thể hiện được hiểu biết thực sự về sản 

phẩm thông qua việc thuyết trình dựa trên những yêu cầu mà giáo viên đưa ra. 

Từ đó con rèn luyện sự tự tin, tư duy logic. Đặc biệt quá trình con trả lời những 

câu hỏi để bảo vệ cho sản phẩm của mình thể hiện tư duy phản biện của mình.  

 

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

Cùng con vẽ lại một chiếc máy lọc nước con đã được 
thực hiện tại lớp học. Ngoài ra, bố mẹ có thể cùng con 
chế tạo một chiếc máy lọc để có thể tưới cây ngay tại 
nhà. 
- Nhắc lại các tác hại và nguyên nhân gây ra ô nhiễm 
nguồn nước và nhắc nhở con tiết kiệm nước. 


