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Thùng Rác Ở Bãi Biển 

Tại sao phải tìm hiểu về Thùng Rác Ở Bãi Biển? 

- Bài học “Thùng Rác Ở Bãi Biển” cung cấp cho học sinh học sinh hiểu 

biết về công việc của một nhà môi trường học. Những nhà môi trường 

học sẽ nghiên cứu về những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường 

và cách giải quyết chúng. Học sinh sẽ được sắm vai là những nhà môi 

trường học và những kỹ sư sáng tạo ra một chiếc thùng rác có thể sử 

dụng tại khu vực biển giúp bảo vệ môi trường. 

- Thông qua các hoạt động thú vị trong bài, học sinh được rèn luyện các 

kỹ năng: sáng tạo, giải quyết vấn đề,…  

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Khám phá đại dương: Con được tham gia hoạt động thi đua kể tên các loài vật sinh 

sống tại đại đương. Thông qua hoạt động này, con được trau dồi thêm kiến thức về 

các loài vật sinh sống tại đại dương và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

giải quyết vấn đề. 

- Tác hại của rác thải: Túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, chỉ sử dụng 

thời gian rất ngắn rồi vứt bỏ, nhưng các sản phẩm này có đặc tính lâu phân huỷ thì 

tác hại của nó lại vô cùng lớn không chỉ với sức khoẻ con người mà còn với môi 

trường, hệ sinh thái trên trái đất. Theo các nhà nghiên cứu thì phải mất từ 500 - 1000 

năm túi ni lông mới bị phân huỷ trong môi trường tự nhiên.  

- Sáng tạo: Con được tham gia hoạt động sáng tạo thùng rác có thể tự động hút các 

loại rác ngoài đại dương. Dựa trên các yêu cầu của giáo viên và quá trình thảo luận 

làm việc nhóm, con được rèn luyện kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề, làm việc 

nhóm,… 

Thuyết trình: Hoạt động này giúp học sinh 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 học sinh rèn luyện sự tự tin, tư duy logic. Đặc biệt quá 

trình học sinh trả lời những câu hỏi để bảo vệ cho sản phẩm của mình thể 

hiện tư duy phản biện của mình. Giáo viên hỗ trợ học sinh qua việc đưa ra 

các gợi ý về cách sắp xếp nội dung thuyết trình, phong cách thuyết trình dựa 

trên đặc điểm sản phẩm của học sinh. 

 

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

- Cùng con sáng tạo ra chiếc thùng rác có thể sử dụng tại nhà. 

 


