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Thiết Kế Nhà Chống Bão 
Tại sao phải tìm hiểu về Thiết Kế Nhà Chống Bão? 

Bài học “Thiết Kế Nhà Chống Bão” cung cấp cho con kiến thức về sự 

nguy hiểm của các cơn bão đối với cuộc sống của con người. Con 

sắm vai là những kỹ sư nghiên cứu về các hình thức kiến trúc và 

những phương pháp có thể chống bão và bảo vệ ngôi nhà. Con được sáng tạo 

ngôi nhà và sử dụng một trong các phương pháp chống bão mà giáo viên hướng 

dẫn để bảo vệ ngôi nhà, sau đó thử độ chắc chắn của các ngôi nhà đề xem đâu là 

phương pháp hiệu quả. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi Sóng biển: Con được tham gia trò chơi với sự tham gia của tất cả các 

thành viên trong lớp, con sẽ lắng nghe hiệu lệnh của sóng, nghiêng theo hướng 

của sóng. Thông qua hoạt động trò chơi, con được rèn luyện tinh thần đoàn kết, 

sự thăng bằng và hiểu sức mạnh của những con sóng đối với những vật nó cuốn 

qua. 

- Các kiểu nhà chống bão: Con được tìm hiểu về các kiểu nhà và phương pháp 

chống bão: 

• Thanh giằng và dây neo xuống đất: Đây là phương pháp giúp ngôi nhà tránh 
bị tốc mái vì đã được buộc cố định xuống đất bằng dây neo. Phương pháp này 
yêu cầu các cột chôn xuống đất phải thật chắc chắn, dây sử dụng chất liệu khó 
đứt, khoảng cách giữa các giằng là phù hợp (2 – 2.5m) để ngôi nhà chắc chắn 
hơn. 

• Bao cát: Sử dụng nhiều bao cát nặng khoẳng 15 – 20km buộc và nối lại với 
nhau đặt trên mái nhà giúp giữ phần mái không bị bay.  

• Nhà chòi chống lũ: Những ngôi nhà được xây cao hơn hẳn so với mặt đất bằng 
các cột bê tông cốt thép giúp các ngôi nhà không bị mưa lũ ùa vào, cuốn trôi 
ngôi nhà. 

- Sáng tạo: Con được tham gia sáng tạo những mô hình có khả năng chống bão. 

Với những nguyên vật liệu tái chế, con tìm hiểu sự chắc chắn của các ngôi nhà 

trước sự tàn phá mạnh mẽ của các cơn bão. Thông qua hoạt động, con được rèn 

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

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

- Cùng con sáng tạo ra những mô hình nhà kiên cố có thể chịu 

được những cơn gió lớn. 

- Cùng con tìm hiểu các hình thức chống bão lũ trên thế giới. 


