
Năng lực sáng tạo chính là khả năng nhận thức và tạo ra các giải pháp mới lạ, độc đáo cho các 
vấn đề thực tế khác nhau.

Làm thế nào để kích thích năng lực sáng tạo của các bạn nhỏ?
Cách tốt nhất là chúng ta hãy tham gia các trò chơi sáng tạo. Nào, các bạn hãy nhanh nhanh 

bước vào thế giới sáng tạo nhé!

NĂNG LỰC SÁNG TẠO – TÀI SẢN QUÝ GIÁ CHO CẢ ĐỜI NGƯỜI

 Chơi với đất nặn thật tuyệt!

 Đóng vai các nhân vật trong  
các câu chuyện cổ tích.

 Vẽ bằng dấu vân tay thú vị lắm!

 Trò chơi đóng vai gia đình cực thích!
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Chú gấu nhỏ muốn sang cánh rừng bên kia sông. Bạn hãy quan sát kĩ và giúp gấu tìm cách 
qua sông nhé!

GIÚP GẤU QUA SÔNG
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Sử dụng các vật sau như thế nào để giúp chú gấu nhỏ qua sông? Bạn hãy nối từng hình ảnh 
với hướng dẫn sử dụng tương ứng nhé!

CÁC CÁCH QUA SÔNG

Nhờ voi chở qua sông.

Chèo thuyền qua sông.

Đeo phao bơi để bơi qua sông.

Ngồi trong chậu gỗ qua sông.

Nhờ bạn khỉ nhỏ buộc sợi dây vào cây cao ở bờ sông bên kia rồi kéo  
sợi dây, đu qua sông.
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Thì ra có rất nhiều cách qua sông! Bạn hãy dùng sơ đồ tư duy để vẽ các cách đó ra nhé!

VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY “CÁC CÁCH QUA SÔNG”

Cách 5

Cách 4

Cách 
3

Cách 2

Cách 1

CÁC CÁCH QUA SÔNG

Ngồi

Kéo

Đeo
Chở

Voi

Chèo
Chậu gỗ

Sợi dây dài

Phao bơi 

Thuyền gỗ nhỏ
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Sơ đồ tư duy bao gồm hình ảnh biểu tượng, từ khoá và các đường nét thật rõ ràng, sống động. 
Hình ảnh biểu tượng giúp não bộ liên tưởng đến thông tin chính, thu hút sự chú ý và ghi nhớ 
dễ dàng. Bạn hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và nói xem chúng là gì rồi tô màu thật đẹp 
theo ý thích của mình nhé!

HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG TRONG SƠ ĐỒ TƯ DUY
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（                ）
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（                ）

（                ）
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（                ）

（                ）

（                ）

Những hình ảnh biểu tượng đơn giản hay những kí hiệu trong sơ đồ tư duy giúp chúng ta 
nhanh chóng ghi nhớ và hiểu được ý nghĩa. Bạn hãy xem các hình ảnh biểu tượng sau và viết  
ý nghĩa của chúng vào trong ngoặc đơn nhé!

Ý NGHĨA CỦA HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG
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Bạn hãy quan sát các hình ảnh dưới đây rồi nói và viết ra xem đó là hoạt động gì nhé!

CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG PHÚ THƯỜNG NGÀY
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