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Hoa Đổi Màu 
Tại sao phải tìm hiểu về Hoa đổi màu? 

Bài học giúp con khám khá những yếu tố giúp cây được sinh trưởng và 

phát triển khỏe mạnh cần cung cấp đủ nước và các chất dinh dưỡng. Bên 

cạnh đó con được tìm hiểu về quá trình cây nhận chất thông qua quang hợp 

từ lá và hút nước, chất dinh dưỡng từ rễ cây được thân cây vận chuyển. Con 

cũng được thực hiện một thí nghiệm nhỏ để quan sát thân cây vận chuyển 

thức ăn đồng thời củng cố thêm sự kiên nhẫn, tính trách nhiệm và sáng tạo 

khi mang sản phẩm về nhà quan sát quá trình thay đổi. 

 

Các nội dung con tìm hiểu trong bài: 

- Máy bơm nước thần kỳ: Con tham gia trò chơi khởi động tại lớp và được giáo viên 

bật mí liên hệ với cách thực vật tiêu hóa thức ăn. Con vận dụng sự sáng tạo và liên 

hệ thực tế để đưa ra dự đoán của mình. 

- Cách cây hấp thu dinh dưỡng: Con được tìm hiểu cách cây sử dụng rễ để lấy dinh 

dưỡng, nước từ trong đất và lá quang hợp khi có ánh nắng Mặt Trời. Con quan sát 

các chất dinh dưỡng sẽ được vận chuyển từ rễ và lá đi khắp các bộ phận khác của cây 

nhờ thân cây vận chuyển qua clip quá trình vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ 

thân lên hoa làm cánh hoa đổi màu. Con được trực tiếp quan sát những bông hoa đổi 

màu tại lớp học, sự thay đổi của thân cây khi có thêm màu thực phẩm mà cây hút lên 

đưa đi nuôi dưỡng các bộ phận khác. 

- Thí nghiệm hoa đổi màu: Con được tự tay thực hiện thí nghiệm làm hoa đổi màu và 

mang sản phẩm về nhà quan sát. Việc ghi lại hình ảnh của thí nghiệm giúp con kích 

thích tư duy, tinh thần trách nhiệm và khả năng trình bày của con. 

- Thuyết trình: Con tương tác với bảng thông minh để thực hiện phần thuyết trình giới 

thiệu cách cây vận chuyển chất dinh dưỡng, nguyên nhân một bông hoa đổi màu và 

những lưu ý để chăm sóc cây tốt hơn. 

 

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

- Cha mẹ cùng chăm sóc và ghi lại hình ảnh thay đổi của thí nghiệm “Hoa đổi màu”. 

- Cha mẹ và con chơi trò chơi “Hút nước bằng ốc hút” để đóng vai các thân cây vận 

chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi các bộ phận khác của cây. 
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