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Phương Tiện Cho Vận Động Viên 

Tại sao phải tìm hiểu về Phương Tiện Cho Vận Động Viên? 

- Bài học “Phương Tiện Cho Vận Động Viên” cung cấp cho học 

sinh hiểu biết về công việc của các kỹ sư vận tải và tìm hiểu về 

giao thông tại một sự kiện thể thao quan trọng trong thành phố. 

Học sinh sẽ được sắm vai thành các nhóm kỹ sư vận tải để thiết 

kế một tuyến đường giúp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại 

thành phố. Thông qua các hoạt động thú vị trong bài học, học 

sinh rèn luyện toàn diện các kỹ năng: sáng tạo, làm việc nhóm, 

giải quyết vấn đề,… 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Liệt kê các môn thể thao: Con được tham gia cuộc thi kể tên các môn thể thao mà 

con biết. Thông qua trò chơi, con được rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng làm việc 

nhóm và nhận biết nhiều môn thể thao thú vị trên thế giới. 

- Tìm hiểu về phương tiện xanh: Phương tiện xanh là những phương tiện không gây 

nguy hại cho môi trường. Trên thị trường hiện tại tồn tại các loại phương tiện xanh 

như: các loại xe điện, xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp thường… 

- Thiết kế bản vẽ: Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ 

thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình. Để 

thiết kế được bản vẽ thi công giao thông, các bạn phải quan tâm đến nhiều yếu tố 

khác nhau như: mật độ giao thông, khoảng cách giữa các tuyến đường, kích thước 

con đường 

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

- Cùng con thiết kế bản vẽ giao thông trên giấy. 

- Cùng con tìm hiểu về các biển báo giao thông. 

 

 


