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Hiệu Ứng Nhà Kính 
Tại sao phải tìm hiểu về Hiệu ứng nhà kính? 

Nóng lên toàn cầu đang là vấn đề đang được cả thế giới quan 

tâm bởi những ảnh hưởng nặng nề của nó. Theo dữ liệu về nỗ 

lực chống biến đổi khí hậu của các quốc gia (CAT), với các 

chính sách hiện hành, vào cuối thế kỷ 21 nhiệt độ Trái Đất sẽ 

tăng 3,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong 3 năm 

(2015 - 2018) hiện tượng thời tiết cực đoan trên Trái Đất ngày 

càng gia tăng, các thảm họa mưa lũ, nắng nóng kỷ lục ở Nhật 

Bản; siêu bão, động đất ở Trung Quốc; nắng nóng bất thường ở 

Anh, Montreal, Canada; cháy rừng ở Thụy Điển, Hy Lạp; núi 

lửa phun trào ở Hawaii, Guatemala; vỡ đập thủy điện ở Lào; động đất, sóng thần ở 

Indonesia… Bài học “Nóng lên toàn cầu” giúp học sinh có hiểu biết về những vấn đề 

toàn cầu và ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Nóng lên toàn cầu là gì?: Con được cung cấp kiến thức về nhà khí tượng học và 

hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nhà khí tượng học làm nghiên cứu về khí quyển 

nhằm chủ yếu để theo dõi và dự báo thời tiết. Ấm lên toàn cầu, nóng lên toàn cầu, 

hay hâm nóng toàn cầu là hiện tượng nhiệt độ trung bình của không khí và các 

đại dương trên Trái Đất tăng lên theo các quan sát trong các thập kỷ gần đây. 

- Thí nghiệm tạo điện bằng muối: Con vận dụng kiến thức STEM vào thí nghiệm 

tạo điện bằng nước muối. Thông qua việc nhận biết tính chất của các loại nguyên 

liệu, kỹ thuật xử lý các vật liệu, Con tạo ra dòng điện làm sáng bóng đèn led – là 

nguồn điện sạch, thân thiện với môi trường. 

- Thuyết trình: Con rèn luyện sự tự tin, khả năng trình bày, diễn đạt thông qua 

việc thuyết trình về thí nghiệm tạo điện. 

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

- Cùng Con thực hiện thí nghiệm tạo điện bằng muối và  tìm các nguyên liệu tạo 

điện sạch, thân thiện với môi trường. 

 


