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Nhà Thiết Kế Trò Chơi 
Tại sao phải tìm hiểu về Nhà thiết kế trò chơi? 

Trò chơi là cụm từ quen thuộc với hầu hết các bạn nhỏ. Tuy 

nhiên trò chơi từ đâu mà có, trò chơi được tạo ra như thế nào vẫn 

còn là câu hỏi của rất nhiều học sinh. Bài học “Nhà thiết kế trò 

chơi” giúp học sinh có cái nhìn tổng quát về công việc của một nhà 

thiết kế trò chơi. Sau hoạt động khởi động bằng một trò chơi quen 

thuộc học sinh được định hướng, cung cấp thông tin về trò chơi, nhà thiết kế trò 

chơi, mục đích và các dạng trò chơi. Để học sinh hiểu rõ hơn về sự khác biệt của các 

trò chơi, học sinh tham gia vào hoạt động “Nhanh như chớp”, từ đó học sinh rèn 

luyện vận động, tư duy và sự tập trung.  

Từ hoạt động sáng tạo trò chơi, học sinh vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Qua đó học sinh vận dụng phương pháp STEM: lịch sử, địa lý, sinh học,…để tạo ra 

sản phẩm. Sau khi đã đưa ra phương án sáng tạo cho mình, để rèn luyện cho học 

sinh kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày vấn đề, kỹ năng tổ chức thì học sinh sẽ 

tham gia vào hoạt động tổ chức trò chơi. Thông qua đó, học sinh vận dụng kiến thức 

và giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống đồng thời vẫn rèn luyện kỹ năng. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Warm up: Con tham gia vào trò chơi vận động tạo không khí vui vẻ trước khi 

bước vào buổi học. 

- Nhanh như chớp: Con phân biệt các trò chơi phù hợp với các dạng trò chơi, từ 

đó Con hiểu nguyên nhân sự khác biệt giữa các dạng trò chơi. 

- Sáng tạo trò chơi – STEM: Con thiết kế trò chơi dựa trên những yêu cầu và các 

bước thiết kế trò chơi. 

 

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

- Trong những hoạt động ở nhà, phụ huynh cùng Con sáng 

tạo và tổ chức một số trò chơi tạo không khí vui vẻ và rèn 

luyện khả năng tổ chức, lãnh đạo cho Con. 


