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Đồ Chơi Chất Nhầy Trơn 
Tại sao phải tìm hiểu về Đồ Chơi Chất Nhầy Trơn? 

Bài học “Đồ Chơi Chất Nhầy Trơn” cung cấp cho con sự 
hiểu biết về công việc của các nhà hóa học với các thí 

nghiệm hóa học của họ. Con hiểu rằng các nhà hóa học 
không chỉ làm việc tại các phòng thí nghiệm, đôi khi họ 

làm thí nghiệm để tạo ra một chất an toàn và có thể làm 
đồ chơi cho trẻ em. Trong bài, con được tham gia hoạt 
động làm thí nghiệm để hiểu rõ hơn về công việc của các 

nhà hóa học và được tạo ra món đồ chơi chất nhây mà 

mình yêu thích. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Thí nghiệm chất nhầy: Con được cung cấp nguyên vật liệu để 
sáng tạo ra một loại chất nhầy có thể làm đồ chơi cho trẻ em. Đây là 
món đồ chơi mà trẻ em rất thích, nó mang lại cảm giác dễ chịu khi 

chạm vào và có thể tạo ra nhiều hình dạng nhờ chất liệu mềm của 
nó. Con sẽ tự tìm hiểu và pha chế ra chất nhầy mà không cần đến sự 

hướng dẫn của giáo viên, đây cũng là cách mà các nhà hóa học làm 
việc, tự tìm tòi để tạo ra chất mới.  

- Thí nghiệm chất nhầy vòng 2: Các nhà hóa học luôn không hài lòng về thí 

nghiệm của mình, con sẽ làm thí nghiệm chất nhầy lần 2 dựa vào những ghi chép 
của lần 1 để tạo ra một thứ chất nhầy khiến con ưng ý hơn. Với lần thí nghiệm 
này, con sẽ tạo ra một chất nhầy đầy màu sắc.  

- 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. 
Giáo viên hỗ trợ con qua việc đưa ra các gợi ý về cách sắp xếp nội dung thuyết 
trình, phong cách thuyết trình dựa trên đặc điểm sản phẩm của con. 

 

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

- Cùng con tạo ra chất nhầy trơn tại bằng các nguyên vật liệu 
gần gũi: Baking soda, Nước muối sinh lý, Hồ dán, Màu thực 
phẩm, Hạt nhũ màu. 

 

 


