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Xây Dựng Đường Ống Nước 
Tại sao phải tìm hiểu về Xây Dựng Đường Ống Nước? 

- Bài học “Xây Dựng Đường Ống Nước” cung cấp cho con hiểu biết 
những công việc của các kỹ sư lắp đặt đường ống dẫn nước đến các 
thành phố hay các khu vực xa xôi. Con hiểu sự khó khăn của các kỹ sư 
khi lắp đặt các đường ống nước đến những vùng xa xôi hay những 
vùng có địa hình hiểm trở. Con được sắm vai là các kỹ sư thiết kế và 
lắp đặt các đường ống dẫn nước. 

- Thông qua các hoạt động đa dạng trong bài, con được rèn luyện toàn 

diện các kỹ năng: Sáng tạo, làm việc nhóm, nói trước đám đông. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi Chuyền trứng: Con được tham gia trò chơi khởi động cùng với các bạn 
trong lớp. Trò chơi giúp tạo không khí vui vẻ, tinh thần thoải mái sẵn sàng tham 
gia buổi học. Ngoài ra, giúp con có thể nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, biết cách 
hợp tác và đoàn kết để cùng nhau dành được chiến thắng. 
 

- Sáng tạo: Con được sắm vai là các kỹ sư sáng tạo đường ống dẫn nước về các 

vùng xa xôi khó khăn, con thiết kế mô hình đường ống dẫn nước bằng các nguyên 

vật liệu tái chế: ống hút, cốc dùng 1 lần,…Thông qua hoạt động, con được rèn 

luyện kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,… 

 

- 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 sáng tạo đường ống dẫn nước bằng các nguyên vật liệu tái chế: Ống 

hút, cốc dùng 1 lần, keo nến. 

 

 

 

 


