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Nông Nghiệp Xanh 

Tại sao phải tìm hiểu về Nông nghiệp xanh? 

- Cây cần có nước không? Nếu không có nước, cây sẽ như thế nào? 

Cần tưới cây vào buổi nào trong ngày? Cứ tưới nhiều nước sẽ tốt cho 

cây đúng không… Đó làm một trong số rất nhiều cầu hỏi chúng ta sẽ tìm 

hiểu trong bài học này. 

- Với nguồn nước xanh, chúng ta sẽ được tìm hiểu và khám phá về vai trò của nước 

đối với thực vật, nước giúp động thực vật tồn tại và phát triển, và tận dụng 

nguyên liệu để tái chế sản phẩm thân thiện với môi trường, bình tưới cây. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Cây là gì? Cây cần gì: Với những kiến thức này sẽ giúp con yêu thiên nhiên và 

biết cách chăm sóc cây trồng một cách hiệu quả nhất. Cây có 3 bộ phận chính, 

gồm: Rễ, Thân, Lá; Các bộ phận có từng chức năng chính như sau: Rễ: Bám sâu 

vào đất để cây đứng vững, hút nước, muối khoáng hòa tan và một số chất dinh 

dưỡng cần cho cây; Thân: To, chắc làm trụ cho cây và nâng đỡ các cành, tán lá. 

Vận chuyển các chất từ rể hút lên; Lá: Có các lỗ khí ở lá thực hiện quá trình thoát 

hơi nước. Lá giúp cho cây thực hiện được các quá trình như: quang hợp, hô hấp; 

Mặt trời, nước và con người là 3 yếu tố quan trọng giúp cây sinh trưởng và phát 

triển tốt. 

- Vai trò của nước đối với thực vật: Nước là thành phần bắt buộc xây dựng nên 
cơ thể thực vật (cấu trúc). Hàm lượng nước trong đa số cơ thể thực vật chiếm 
khoảng 85%-90% trong lượng khô. Nước giúp cây hút chất dinh dưỡng và trao 
đổi chất, giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

- Các bước tưới cây: Tưới đẫm, Kiểm tra nồng độ ẩm, hiểu biết về cây trồng, tưới 

nước và đất chứ không phải tưới cây, tưới nước vào buổi sáng. 

- Sáng tạo: Tái chế vật liệu đã qua sử dụng thành bình tưới nước để vun đắp giá 

trị sống, tình yêu và hòa hợp thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

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

- Cùng Con tìm hiểu một số kiện thức về cây, vai trò cây trong đời sống hàng ngày 

thông qua video hoặc các phương pháp trực quan. 

- Cùng con chăm sóc một loại cây bất kỳ, hoặc một cuộc thi nhỏ tại nhà trong thời 

gian quy định, xem cây của ai xanh tốt hơn, từ đó hỏi con học được gì sau quá 

trình đó. Con sẽ rèn tính kiên trì, trách nhiệm và hòa hợp với thiên nhiên. 


