Dành Riêng Cho Trẻ Nhỏ
Nắp Sáng Tạo
Tìm kiếm đồ tái chế và tạo một bộ sưu tập các nắp hộp và nắp chai lọ. Những đồ vật đơn giản
hàng ngày này có đầy tiềm năng để nghịch với màu sắc tươi sáng, kết cấu khác nhau, và kích cỡ
và hình dạng đa dạng!
Chọn những chiếc nắp lớn hơn, không làm nghẹn trẻ sơ sinh và trẻ tập đi, và đảm bảo vệ sinh
tất cả các nắp thật kỹ trước khi sử dụng chúng để nghịch. Nắp chai nước trái cây, nắp đựng bột
giặt, nắp lọ bơ đậu phộng, và nắp hộp phô mai kem chỉ là một vài ý tưởng mà bạn có thể đã có
trong thùng tái chế của mình. Càng nhiều thì càng tốt!
Hãy để bộ sưu tập nắp hộp của bạn truyền cảm hứng cho sự sáng tạo của bạn và con bạn! Bạn
có thể thử một số những ý tưởng này và thậm chí còn nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn nữa khi bạn
tiếp tục:
• Làm Quen. Nắp hộp và nắp chai lọ có thể là những đồ vật hoàn toàn mới để trẻ sơ sinh
khám phá bằng cách cầm nắm và ngậm chúng. Nói chuyện với trẻ sơ sinh về những gì chúng
đang làm khi chúng khám phá và làm cho nó trở nên thú vị bằng cách bắt chước hoặc chế
các bài hát về màu sắc và hình dạng.
• Có Vừa Không? Một số nắp sẽ nằm vừa bên trong các nắp khác! Cái nào khớp và cái nào
không? Cái nào bị kẹt? Có cái nào vừa vặn trên đầu của bạn như một chiếc nón không?!
• Đổ Đầy, Đổ Ra & Sắp Xếp. Thêm một vài cái tô hoặc thùng để cho nắp chai lọ vào và đổ ra.
Để ý xem con bạn có quan tâm đến việc sắp xếp chúng hay không. Bạn có thể sắp xếp bao
nhiêu cách? Kích thước, màu sắc, hình dạng? Bạn có bất kỳ nắp nào giống hệt nhau không?
• Xếp Chồng & Xây Dựng. Bạn có thể xếp một cái tháp nắp cao bao nhiêu? Bạn có thể xây
dựng những cấu trúc gì khác?
• Sắp Xếp Nghệ Thuật. Đặt những chiếc nắp nằm
phẳng trên bàn theo các hình dạng sáng tạo.
Bạn có thể làm được những gì? Một bông hoa,
một khuôn mặt, một người tuyết?
• Nghịch Với Hoa Văn.Bạn có nhận thấy bất kỳ
hoa văn nào trong những chiếc nắp không? Bạn
có thể tạo một hoa văn lặp lại không?
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