
Xếp chồng chúng lên, 
hạ gục chúng!  

Dùng Ly với Bàn Tay Nhỏ Xíu

Những cái ly đủ mọi hình dạng và kích cỡ có thể khiến con 
quý vị bận rộn lâu hơn quý vị nghĩ. Mỗi hoạt động này tạo 
dựng sự phối hợp và kiểm soát trong cơ bắp tay của em. 

Lưu ý: Các vật dụng được gạch dưới có thể có trong bộ 
công cụ. Các vật dụng in nghiêng có thể có trong nhà hoặc 
có thể dùng thứ gì tương tự. 

Mẹo Công Cụ 
Bé hoàn toàn có thể chơi với ly nhựa hoặc giấy. 
Nhưng nhựa cứng có thể sắc nếu chúng bị vỡ. 
Chọn ly nhựa mềm hơn để chơi xếp.

Căn bản 
Hãy cho con quý vị nhiều thời gian để khám 
phá ly nhựa. Hãy để em làm theo sở thích của 
mình. Em có thể tháo từng cái ra khỏi chồng. 
Xếp chúng thành hàng. Xây một vật gì cao. 
Múc và đổ nước hoặc cát. Sắp xếp các vật vào 
các ly khác nhau hết lần này đến lần khác.

•  Xếp thành một hàng. Cho con quý vị thật nhiều ly nhựa 
xếp chồng hết lên nhau. Em có thể thấy chúng khớp với 
nhau ra sao, giống như các mảnh xếp hình. Dán băng keo 
trên bàn hoặc sàn nhà để tạo một đường thẳng hoặc hình 
nào đó. Bảo con quý vị tháo các ly ra xếp chúng thành 
hàng ngan theo đường băng keo. 

•  Làm đổ chúng. Cho con quý vị vài chiếc ly nhựa.  
Bảo em thử xây lên. Cùng nhau tạo một ngọn tháp  
hoặc kim tự tháp đơn giản bằng ba cái ly. Sau đó,  
cho em l2m đổ chúng!

•  Không giới hạn! Cho con quý vị vài cái ly nhựa và các  
vật khác như que kem, các đoạn sợi len, ống hút, vân vân. 
Thêm những thứ ở nhà như ống cuộn giấy vệ sinh và hộp 
đựng trứng. Hãy để em xây theo bất cứ cách nào em chọn.

Nhiều nữa!
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“Hmm. Chúng ta đang xếp 
chồng bao nhiêu cái ly?”

 
Dùng các từ về kích thước, 
chiều cao và số lượng. Đếm 

ly. Mô tả kim tự tháp của con 
cao hay thấp. Trẻ em đang 

lắng nghe quý vị và học 
những từ và ý tưởng mới  

khi các em chơi. 

“Nếu con đặt thêm ba 
chiếc ly nữa lên đỉnh, 
chuyện gì sẽ xảy ra?” 

 
Bảo con nghĩ về những 

gì sẽ xảy ra và đưa ra một 
tiên đoán. Sau đó,  

thử làm thật và xem 
chuyện gì xảy ra!

“Không sao.  
Hãy bắt đầu lại.”

 
Có thể sẽ bực mình khi tháp 

của em đổ xuống trước khi em 
sẵn sàng. Khuyến khích con 
quý vị tiếp tục cố gắng và có 
thể làm khác đi. Khi đến lúc 
dọn dẹp, đánh đổ nó xuống  

có thể sẽ rất vui!

•  Lớn hơn và cao hơn. Cho con quý vị thật nhiều ly 
nhựa. Khuyến khích em xây một kim tự tháp lớn với ít 
nhất 5 ly ở dưới đáy. Sau đó làm cho nó lớn hơn và cao 
hơn. Dùng hết các ly mình có. Mời em thử lấy một cái 
ly ra từ ngay giữa mà không làm đổ hết. Em sẽ cần bàn 
tay rất vững!

•  Thế giới nhỏ bé. Xếp ra nhiều vật dụng khác nhau như  
ly nhựa, que kem, các đoạn sợi, hộp đựng trứng, và 
ống giấy vệ sinh. Mời con quý vị lấy vài đồ chơi nhỏ yêu 
thích của em như búp bê nhỏ, con vật hoặc xe hơi. Tạo 
ra một thế giới nhỏ giả bộ cho đồ chơi. Cùng nhau kể 
những câu chuyện về thế giới nhỏ bé của con quý vị. 
Những cuộc phiêu lưu nào diễn ra ở đây? 

•  Thử thách kỹ thuật. Thu gom các vật dụng như ly 
nhựa, que kem, băng keo, vân vân. Viết ra một vài thử 
thách xây cất cho con quý vị trên những mảnh giấy 
nhò. Ý tưởng có thể gồm: Xây một cấu trúc bằng cách 
dùng hết các ly. Xây tòa tháp cao nhất có thể. Xây một 
cây cầu. Vò nhàu tờ giấy có ghi các thử thách bí ẩn và 
cho con chọn một để thử. Sau đó, bắt đầu xây dựng!

Hoạt Động Toàn Thân. Tìm một khoảng trống trên sàn nhà. Dán một dải băng keo lên sàn nhà. Cho con quý 
vị xếp chồng vài ly nhựa cách dải băng keo vài feet. Bảo em lăn trái bóng bãi biển nhỏ về phía các tách, như 
bowling. Di chuyển hàng băng keo ra xa hơn để tăng thử thách.

Một vài gợi ý khác! 

Những Điều cần Nói 
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