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Bí Ẩn Lạc Đà Không Bướu 
Tại sao phải tìm hiểu về Bí Ẩn Lạc Đà Không Bướu? 

Bài học “Bí Ẩn Lạc Đà Không Bướu” cung cấp cho con kiến thức và hiểu 
biết về công việc điều tra của các thám tử. Họ nhận thấy có một chú lạc 
đà được mang đến trường nhưng không biết người mang đến là ai. Họ 
nghi ngờ chính con trong trường đã mang chú lạc đà đến. Có một chút 

manh mối cho thàm tử đó là dấu vân tay và mẫu chữ viết của hung thủ có tại hiện 
trường. Nhiệm vụ của các nhà thám hiểm là lấy dấu vân tay và chữ viết của tất 
cả các thành viên trong lớp để tìm ra người mang lạc đà đến. 

- Thông qua các hoạt động thú vị của bài, con được tham gia 

thực hiện công việc của các thám tử, lấy dấu vân tay và mẫu 

chữ viết. Từ đó con được rèn luyện các kỹ năng: Sáng tạo, làm 

việc nhóm, giải quyết vấn đề, nói trước đám đông. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Thám tử tài ba: Con được tham gia sắm vai thành một thám 

tử tài ba, các thám tử rất giỏi trong việc nhận biết các chi tiết 

nhỏ tại vụ án. Con sẽ cùng các bạn tạo thành một nhóm thám 

tử để tìm ra sự khác biệt, khác thường tại các bức tranh. Đây 
là thử thách đầu tiên đối với một nhóm thám tử tập sự. 

- Làm thẻ vân tay: Con được tham gia hoạt động lấy dấu vân 

tay của mình để đối chiếu với dấu vân tay của hung thủ. Lấy dấu vân tay là công 

việc mà các thám tử thường xuyên phải làm, để có thể lấy được dấu vân tay, con 

cần có kỹ năng và sự khéo léo để dấu vân tay không bị mờ, từ đó dễ đối chiếu với 

dấu vân tay hung thủ.  

- Lấy mẫu chữ viết: Những đặc điểm độc đáo như cách viết từng ký tự, độ 
nghiêng, khoảng trống, hoặc cách viết một số ký tự nhất định là những bằng 
chứng trong điều tra hình sự. Các chuyên gia giám định sẽ xem xét, nghiên cứu 
để khái quát đặc trưng của từng loại chữ viết, từ đó xác định chủ nhân của nó 
đúng là tội phạm hay không. 

 

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

- Cùng con tham gia trò chơi thám tử tại nhà, cùng tham gia các trò 

chơi tìm sự khác biệt giữa 2 bức tranh. 

- Cùng con thử lấy dấu vân tay tại nhà. 


