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Nhà Cửa Và Sạt Lở Đất 

Tại sao phải tìm hiểu về Nhà Cửa Và Sạt Lở Đất 
 

Bài học “Nhà Cửa Và Sạt Lở Đất” giúp học sinh hiểu về công việc 

của các kỹ sư, họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ xây nhà, mà còn suy 

nghĩ về bảo vệ ngôi nhà khỏi những thiên tai xảy ra. Giúp học sinh hiểu về sự nguy hiểm 

của sạt lở đất đối với những ngôi nhà và đối với cuộc sống của con người, hiểu vai trò 

của rào chắn đối với các ngôi nhà khi có sạt lở đất xảy ra. Bên cạnh đó, học sinh được 

thực hành thí nghiệm sạt lở đất và sáng tạo rào chắn bảo vệ các ngôi nhà khỏi sạt lở đất. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi Kago: Con được tham gia trò chơi xây tháp Kago. . Con thi đua theo nhóm, 

hỗ trợ các bạn hoàn thành trò chơi. Thông qua hoạt động, con được rèn kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Từ đó, con được hiểu thêm rằng một ngôi nhà 

được xây dựng trên một ngọn đồi/núi thì điều gì có thể gây nguy hiểm cho ngôi nhà. 

Sự chắc chắn của ngôi nhà có quan trọng không?... 

- Sáng tạo: Con được sắm vai trở thành nhà kỹ sư để xây dựng ra rào chắn bảo vệ các 

ngôi nhà thông qua các nguyên vật liệu vô cùng quen thuộc: hộp nhựa, bìa carton, đất 

nặn, que kem dẹt. Qua hoạt động này, con được rèn kỹ năng quan sát, làm việc nhóm, 

kỹ thuật khéo léo. 

- 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.  

 

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

- Cùng con vẽ lại rào chắn để bảo vệ ngôi nhà đã được thực hiện tại lớp học. Ngoài ra, 

bố mẹ có thể cùng con chế tạo rào chắn để có thể bảo vệ vườn cây, nhà ở thú nuôi,… 

ngay tại nhà. 

- Nhắc lại các tác hại và nguyên nhân gây ra sạt lở đất và nhắc nhở con bảo vệ môi 

trường. 

 

 

 


