
DANH SÁCH GỢI Ý NHỮNG HOẠT ĐỘNG KHI Ở NHÀ VỚI TRẺ EM 
( để dành cho lúc: bị cách ly thực sự, trường học đóng cửa, giữ khoảng cảnh khi ra ngoài vào 

cuối tuần, bất cứ lúc nào!) 
Cảm ơn Cộng đồng Princess Awesome & Boy Wonder đã chia sẻ những gợi ý tuyệt vời này!! 

 
● Để cho mỗi đứa trẻ chọn một chủ đề mà chúng muốn tìm hiểu và dành 30 phút mỗi ngày 

cho chủ đề đó. 
● Dành một ngày để đọc tất cả cuốn sách hình ảnh đang có trong nhà. 
● Mở tất cả các thư từ cũ chưa mở (cái này không dành cho trẻ em nhưng chúng rất thích 

giúp xé giấy tờ đồ đạc). 
● Nướng một món gì đó mỗi ngày. 
● Mỗi ngày bảo mỗi đứa trẻ viết một lá thư và/hoặc email cho một người bạn hoặc người nhà 

khác nhau. 
● Sử dụng tất cả đồ chơi xây dựng vào một cấu trúc khổng lồ. 
● Rửa tay!!!! 
● Tổ chức các cuộc đua khác nhau ở sân vườn sau nhà (cò chẹp hay nhảy một chân, bò như 

cua, đi lùi, vv…) 
● Thử nặn các hình dáng chuyển động với bột nặn hoặc đất nặn 
● Gọi điện video thật nhiều cho ông bà nội ngoại qua ứng dụng Facetime 
● Xem tất cả chương trình trên đài Disney+ 
● Lập bản kê cây cối và động vật hoang dã (từ côn trùng trở lên) trong sân vườn 
● Tìm hiểu về các thành phần của cây/hoa và cách chúng hoạt động (thưởng thêm nếu học cả 

tên Latin) 
● Nếu quý vị không ngại và có một hộp đựng giày trong suốt cỡ lớn hoặc thùng chứa 5-10 

gallon, hãy bắt vài con rận gỗ (bọ viên, bọ gỗ) và quan sát chúng (nếu quý vị thực sự muốn 
làm điều này, tôi có thể chỉ cách làm. Hiện tại tôi có khoảng một ngàn con vì ở đây quá lạnh 
để thưa đàn và chúng đã sinh sản suốt mùa đông. Chúng khá thú vị). 

● Viết truyện ngắn rồi vẽ hình minh họa cho nó 
● Học cách đóng bìa sách đơn giản 

Làm giấy (từ thư từ cũ của quý vị!) 
● Nhờ bọn trẻ giúp làm vườn trong khi chơi các trò chơi bên ngoài. Chúng tuy nhỏ, nhưng 

thích nghịch bẩn và "làm việc" trong vườn. 
● Trang mạng GoNoodle! Tuyệt vời để cử động theo hướng dẫn, thư giãn, vv. 
● Trò chơi cờ bàn (board game) như cờ vua, cờ tỷ phú, trò chơi bài 
● Đồ chơi lắp ráp Lego  
● Chúng tôi có một số sách để chơi trò nối chấm và ô nhiều nhất (1400 chấm) mà bọn trẻ yêu 

thích, đặc biệt là đứa trẻ 5 tuổi! 
● Đọc nhiều, chơi với chó  
● Học cách may vá bằng những thứ có sẵn.  
● Làm những tấm thiệp/album ảnh thủ công (chủ yếu là cho tôi nhưng trẻ em cũng có thể làm 

nữa). 
● Chuẩn bị vườn, cần phải nhổ cỏ dại và cuốc đất. Tôi có thể lấy hạt giống và bắt đầu gieo hạt 

để bắt đầu trồng cho năm nay.  
● Dựng lều và hang động giả để đọc sách: cần có đèn pin, đồ ăn vặt nhanh gọn, sách, và gối! 
● Biểu diễn hình bóng trong lều đọc sách (chúng tôi dùng chăn mền phủ lên bàn hoặc ghế) 

http://princess-awesome.com/
https://www.gonoodle.com/


● Lấy ống nhòm và tìm hiểu về những con chim gần nhà, tra tìm loại chim trên google và tìm 
tiếng kêu của chúng trên YouTube 

● Học cách làm thú nhồi bông 
● Nặn nhân vật hành động bằng bột bắp và nước, đây là cách rẻ tiền 
● Nhiều trang web giáo dục hiện không tính phí nếu trường học của con em quý vị bị đóng 

cửa. Đây là danh sách của tất cả trang mạng không tính phí 
● Gom nhiều băng keo dán và thùng giấy. Những thứ này sẽ khiến bọn trẻ bận rộn trong một 

hai ngày. 
● Xem tất cả các video rửa tay và bỏ phiếu cho video nào yêu thích nhất. Bàn luận về tại sao 

mỗi video là tốt, hữu ích, hài hước. Video châm biếm Holdiness rất hài, video Tiktok từ Việt 
Nam có vũ đạo tuyệt vời, một số video khác còn có những bài hát hay, v.v.  

● Luôn thể hảy chọn bài hát yêu thích có điệp khúc hoặc ca khúc lặp lại trong 20 giây thích 
hợp cho thời gian rửa tay. 

● Ráp hình. Chọn loại có từ 500-1000 miếng ráp để cả gia đình làm chung, và loại có hình hơi 
khó nhưng không khiến người ráp bị nản. 

● Chúng tôi dạy (4 trẻ) ở nhà và thật lòng mà nói thì, chỉ cần vui thôi!!! 
● Chia thành nhóm và thực sự dọn dẹp và sắp xếp không gian của mỗi đứa trẻ, làm một hộp 

quyên góp cho mỗi đứa trẻ để chúng cho những đồ không dùng nữa. Cha mẹ cũng nên làm 
luôn. 

● Dành một ngày để chơi trò chơi cờ bàn (board game) 
● Trẻ em cũng có thể tự làm trò chơi! Trò chơi cờ bàn, trò chơi bài, đủ loại! Con gái tôi đã 

dành rất nhiều thời gian trong mùa đông này để làm các trò chơi bóng đá và bóng bầu dục 
với những là bài cho bước đi và mảnh lego để làm quân cờ 

● Cùng nhau viết nên một câu truyện. Một người chọn một nhân vật và người kia chọn một 
tình huống và sau đó cùng tưởng tượng ra để viết. 

● Viết và vẽ truyện! Một người vẽ một hình nhỏ trên đầu tờ giấy, người tiếp theo viết một câu 
mô tả bức hình đó và gấp giấy lại trên đầu để che bức hình. Sau đó người thứ 3 chỉ nhìn 
thấy câu viết và họ phải vẽ một bức hình cho câu đó. Tiếp theo họ sẽ gấp giấy để che câu 
viết.   

● Bất kỳ và tất cả hoạt động nghệ thuật đều vui khi làm ở nhà: kết cườm, vẽ tranh, hội họa, 
nặn bột hoặc chơi với cát động, may vá, v.v. khi con gái tôi còn nhỏ chúng tôi có thể làm 
những hoạt động nghệ thuật cả ngày. 

● Tổ chức giải đấu lớn với tất cả trò chơi cờ bàn mà chúng tôi có (có nhiều trò chơi đã bị lãng 
quên)! 

● Lượm lặt từ trang Facebook “growing up global fb” 
● Nếu trường học của con em đang bị #cách ly và học sinh ở nhà học trên mạng 

#schoolonline, hãy mua #GlobalKids với giá đặc biệt chỉ có $10.98. Thực hiện một chuyến đi 
vòng quanh thế giới, thoải mái ngay từ nhà, không dùng màn hình điện tử, kích thích sự tò 
mò, tăng cường sáng tạo, sự đồng cảm toàn cầu 

● Con gái của tôi (6 tuổi) thích tập yoga ở nhà. Có video trên YouTube cho trẻ em và các tấm 
thiệp giấy in những tư thế yoga. 

● Video về Zumba hoặc video cùng nhảy múa trên YouTube 
● Chúng tôi chỉ dạy học cho con cái ở nhà và lời khuyên tốt nhất tôi có là hãy xem trang mạng 

Pinterest. Có rất nhiều gợi ý về các hoạt động, trò chơi, v.v.  
● Tự vẽ chân dung trong khuôn mặt trống trên giấy 
● Tô màu các địa điểm thú vị khác nhau trên bản đồ. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NUKLZN7hGSu1Hzm70kfzBKs-lsSELaEMggS60Bi2O2I/htmlview?usp=sharing&sle=true&pru=AAABcPUuCR8*lm-lNkPwOpVKpIDlv7aPKw&fbclid=IwAR10lACEf1WnxPSDiqaYLKCNop69Y7tYFlkUBLqyfQnlg_Gr70ORrLAsNNQ
https://www.amazon.com/Global-Kids-Crafts-Recipes-Around/dp/1782858296/ref=pd_bxgy_img_3/140-3813960-6910017?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1782858296&pd_rd_r=3fcadae8-4b92-4955-a3d0-a90fb950c0ef&pd_rd_w=zZLcZ&pd_rd_wg=d8wqQ&pf_rd_p=fd08095f-55ff-4a15-9b49-4a1a719225a9&pf_rd_r=KJRX3VCA73289AE9GP8R&psc=1&refRID=KJRX3VCA73289AE9GP8R&fbclid=IwAR2dwJmD_PXbXV0RrNO9cJIxtmCeoiAs-SPgXUteUJj2RU0MW5HhYopyJQ4


● Tôi đã cho bọn trẻ vẽ bản đồ các nơi và sau đó chỉ đường từ nơi này đến nơi khác để xem 
liệu người khác có thể đi theo chỉ dẫn đó không. 

● Chúng tôi đã thực hiện các cuộc săn tìm kho báu trong nhà, bọn trẻ phải lần theo các manh 
mối trong nhà để cuối cùng tìm đến một "kho báu" (báu vật có thể là kẹo, phim điện ảnh, bất 
cứ thứ gì), và thật nhiều trò chơi đố chữ. 

● Tôi đã làm video với con gái lớp 3 của mình, trong đó có dạy cho trẻ em cách viết mã cho 
phần mềm vi tính. Hãy xem các video tại đây 

● Con gái tôi muốn có một ngôi nhà búp bê cho những con búp bê cao 18 inch của nó. Chúng 
tôi để dành các thùng giấy và mua thêm ở tiệm Dollar general rồi bắt tay làm việc. Chúng tôi 
đều làm nhà, tủ, ghế ngồi phòng khách bằng thùng giấy.  

● Có một vài thí nghiệm khoa học kiểu "hóa học nhà bếp" dễ thực hiện ví dụ làm chất nhớt 
nhờn như loại ốc sên thả ra, phản ứng hóa học khi pha trộn bột baking soda và giấm, v.v. 

● Chúng tôi bỏ màu thực phẩm dưới bột baking soda trong một khay nướng bánh muffin nhỏ 
và dùng ống nhỏ thuốc để nhỏ giấm vào và sau đó có thể nhìn thấy màu sắc! 

● Mùa hè năm ngoái chúng tôi đã làm một thí nghiệm để tìm hiểu về tính năng của từng 
nguyên liệu bánh (vì vậy chúng tôi đã làm một cái theo công thức, một cái bánh không có 
trứng, một cái không có sữa, v.v.). Sau đó chúng tôi so sánh và đối chiếu những chiếc bánh 
khác nhau ... Sau đó, chúng tôi đã ăn rất nhiều chiếc bánh kỳ lạ. 

● Chúng tôi có hàng loạt các ý tưởng trong mục thí nghiệm trên trang mạng của chúng tôi! Và 
chúng tôi cũng có những bức thư của các phụ nữ thuộc tổ chức STEM trên toàn thế giới!  

● Tắm và chải lông cho chó  
● Rửa xe và dọn dẹp trong xe (phần nhiều là rác từ thức ăn và những chiếc tất vớ bẩn) 
● Cắt cỏ (đứa con 11 tuổi của tôi vừa mới học cách cắt cỏ!) 
● Chơi vẽ phấn bên ngoài  
● Tổ chức buổi tiệc với những cây que phát sáng (glow stick) 
● xem nhiều phim và ăn bắp rang 
● Nghe những podcast dành cho trẻ em – chúng tôi thích nghe ‘love story pirates’ và ‘smash 

boom’ nhất.  
● Sắp xếp lại đồ chơi cho gọn!  
● Tổ chức một Thế vận hội với một loạt các cuộc thi - những cuộc thi vui nhộn, những cuộc thi 

hữu ích như dọn dẹp và những cuộc thi thực sự thú vị như một phút để giành chiến thắng 
trong phong cách. 

● Học chơi các trò chơi bài mới 
● Chúng ta sẽ học cách làm món sushi! 
● Rất nhiều hoạt động nghệ thuật!  
● Tìm tất cả các sách hoạt động, quà tặng, v.v chưa bao giờ được chơi và sử dụng chúng. 
● Dựng lều trong nhà bằng chăn mền và ghế. Tuyệt vời trước khi ngủ trưa. 
● Chúng tôi sẽ mặc quần áo để đi bộ đường dài và thử đi trên những con đường mới. Miễn là 

tránh xa những nơi đông người, thì sẽ tự nhiên giữ khoảng cách an toàn với những người 
khác và người bệnh thường không đi bộ! 

● Thực hiện một nghiên cứu về các hành tinh, sau đó cho bọn trẻ tạo ra các hành tinh riêng 
của chúng - nó lớn như thế nào, nó nằm ở đâu trong vũ trụ, điều kiện khí quyển, nó có thể 
duy trì sự sống, một ngày/một năm dài bao nhiêu, đặt tên cho nó, v.v. 

○ thậm chí có thể trải các hành tinh ra xung quanh nhà để cho thấy khoảng cách ‘xấp 
xỉ” với nhau 

○ Xem cái này để biết về khoảng cách tương đối 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLYplbCVzPUQGJrGrCZ-ClH0S00EJphAi8%26fbclid%3DIwAR3vkg_--eb8zf8biXE2XNRm6_Hip90oT7IpWuLE9E7MD6U1UnqUEzYCZ8w&h=AT2Ip-QIclbKhmPoR9N7gvUE6CSD9R5GbI3RAQm_W4BiDBkMFv4oRbi8ARZgYDxZLELoJERMd3aXRCXh59B50c_CCOT3SdmQCjde-iccBQGLsPvm0Lwr2jvPr0D4RiRSwOyFM4RLdOLkvNuXXhE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcuriositygirlsscience.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR13QflddT2U4kLHTdd87pSQlqEN7O_QL14JbSgXtUITaNtTnFaDcrnb6lI&h=AT3L04X9pBPxCHCriYhLq44y8et8ZdiCwHEy1O2clO-GzuNxM8PAq_8aVAmZejLcmuwZq48QU3KEjsYyMq2ekQC7X-_hDxdXKHvW34t0IDOYwzOUNZmr_87piiQ0sa-t6Gkp_R9gnYO-Xp8S8-Y
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thesquirmywormy.com%2Fhome%2F2018%2F9%2F21%2Fhow-to-create-a-family-painting-without-tears%3Ffbclid%3DIwAR3FWahivh166yzwf4ghFpHFvBaHXgpx6cNVECqItO2i5gK75_VbsVFpyt0&h=AT1K5nDRqs-vHwz0lJgVQymoBh9IaoN-Jz70hBb0cUt3WJSsh6sQos_B5vp6Oc4M2GtSQX6GBR88wIrgNCQ7gMT6ogLo2fog9FciVxEqTSCfCEFDtcpjE8nVD5L-jgXOKWd_udim6o8a7un40nc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjoshworth.com%2Fdev%2Fpixelspace%2Fpixelspace_solarsystem.html%3Ffbclid%3DIwAR0B71WBkrcEaofHW3TdID4fJDiKWNP13wCSwyV891LnOOpZ17M6ockj9BY&h=AT2jlIPZncEzBrE2gAx09kIlGty6mnAkEea2LZutuoCjqpLDoNN7VgaV19GP5BWPidBwPVZszulP-lFz6_NsVoSj94TFlGRfh6vmN3QtP-EJxIyFUznFduk3pJKTPTXHd5F7O5A7MAdYTaPRnNI


● Thiết kế một con tàu vũ trụ mới, vẽ bản sơ đồ, sau đó xây tàu vũ trụ bằng các mãnh ráp lego 
hoặc đồ dùng trong nhà. Giả vờ như đang ở trên các hành tinh khác nhau với trọng lực khác 
nhau, có thể dành cả tuần cho các hoạt động không gian vui vẻ này. 

○ Nhưng cái này chỉ không giới hạn cho không gian - những ý tưởng này cũng có thể 
dùng cho động vật, địa lý, hệ thống cơ thể, sự kiện lịch sử/khoảng thời gian, v.v. 
Ngoài ra, hãy làm một số thí nghiệm vật lý thú vị như làm cầu từ ống hút, thả trứng 
từ độ cao nhưng bảo vệ cho trứng không vỡ, máy bay giấy, v.v. 

● PuppetMaster: một ứng dụng để biến bất cứ thứ gì thành hoạt hình từ hình vẽ đến thú nhồi 
bông. 

● Tập múa poi - Con gái tôi mới học cách quay múa và chúng tôi cùng luyện tập rất vui vẻ. 
● Thi đua ráp hình: bỏ những miếng ráp hình (dùng mẫu ráp có từ 20 miếng trở lên) trong một 

bao giấy và lắc nó. Đổ các miếng ráp ra và phát cho mỗi người hộp ráp hình để xem hình 
ráp. (Kết quả là mọi người phải trao đổi các miếng ráp và hợp tác để ráp hình.) 

● Lục trong các tủ bếp và nghĩ ra công thức nấu ăn cho các nguyên liệu đã mua và từng nghĩ 
rằng "cái này thật thú vị, chắc chắn có thể sử dụng cho một thứ gì đó!" Và sau đó hãy thực 
hiện! 

● Nghe rõ! 
● Chơi đùa với nước 
● Làm cà rem 
● Làm và chơi với bột nặn 
● Làm vườn 
● Tôi để cho bọn trẻ “sơn hàng rào” bên ngoài với loại sơn có thể tẩy rửa được. 
● Mẹ tôi thường cho chúng tôi mặc đồ bơi và trải khăn tắm biển và giả vờ tổ chức một bữa 

tiệc trên bãi biển tại nhà vào những ngày mưa hoặc tuyết, còn có cả nhạc của Beach Boys. 
 

 

https://apps.apple.com/us/app/puppetmaster/id438080891

