
Lột, Xé, và Dán  
Chơi với những vật liệu để dán 

 bằng Bàn Tay Nhỏ Xíu 

Băng keo và nhãn dán là những công cụ tuyệt vời để thực 
hành các cử động nhỏ như bóc, xé và dán. 

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 
Băng keo xanh được thiết kế để lột các bề mặt mà 
không để lại một mớ dính lộn xộn. Nhưng vẫn là ý 
hay nếu thử nó trên nhiều bề mặt khác nhau trước 
khi cho phép con quý vị dùng nó. Nhãn dán hình 
tròn có thể khó lột khỏi những thứ như bàn và 
tường. Chỉ sử dụng nhãn dán hình tròn trên các bề 
mặt như giấy và bìa cứng. 

Căn bản 
Quý vị có thể làm nhiều hoạt động trong số 
này trên bàn hoặc thậm chí sàn nhà. Nhưng 
quý vị có thể muốn thử một số chúng trên các 
bề mặt thẳng đứng, như tường hoặc mặt trước 
tủ lạnh. Trẻ em phát triển các cơ bắp khác 
nhau ở bàn tay, cổ tay, cánh tay và cơ thể khi 
làm việc trên thứ gì phẳng hoặc thẳng đứng. 
Mỗi cơ bắp này đều cần thiết để phát triển các 
kỹ năng vận động tinh vi của các em.

•  Lột nó ra. Sắp xếp các dải băng keo trên mặt bàn ăn của 
ghế cao, bàn hoặc sàn nhà. Bóc phần đuôi của những dải 
băng keo lên một chút, sau đó cho con quý vị lột chúng lên 
hết. Hãy thử dán đồ chơi nhỏ hoặc đồ vật vào bàn, tường 
hoặc thậm chí một khay nướng lớn. Mời con quý vị “giải 
cứu” chúng.

•  Thêm vài hình tròn. Khi con quý vị đang vẽ hoặc tô màu, 
hãy đưa cho em một tờ nhãn dán hình tròn để thêm vào 
hình của em. Chỉ cho em cách lột các nhãn dán khỏi tờ 
giấy. Nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại sẽ giúp dễ dàng lột các 
nhãn ra. 

•  Sắp xếp nhãn dán. Dùng bút chì màu để vẽ các vòng  
tròn lớn trên giấy khớp với màu của các nhãn hình tròn. 
Dán những tờ giấy này vào sàn nhà hoặc tường. Cho con 
quý vị vài nhãn hình tròn. Bảo em lột các nhãn ra khỏi  
tờ và dán chúng vào trong vòng tròn có cùng màu.

Nhiều nữa!
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•  Tô theo bằng nhãn. Dùng bút chì hoặc bút dạ để vẽ 
các đường kẻ, hình dạng, chữ cái hoặc số trên một 
miếng giấy hoặc bìa. Hãy đố con quý vị tô theo các 
đường, hình, chữ cái hoặc số bằng nhãn hình tròn. Để 
thử thách thêm, vẽ các đường bằng cách dùng các bút 
dạ khác màu. Sau đó, con quý vị có thể tô các đường kẻ 
này bằng những nhãn hình tròn có cùng màu. 

•  So khớp chữ cái. Dùng bút chì hoặc bút lông để viết 
từng chữ cái lên nhãn hình tròn. Viết cùng các chữ cái 
đó trên một tờ giấy. Khuyến khích con lột một nhãn 
dán và dùng nó để che đi các chữ cái nào tương đồng 
trên giấy. Hãy thử cùng hoạt động này với các con số 
hoặc hình. Hoặc cho em tìm chữ hoa với chữ thường 
nào giống nhau.

•  Đường đua băng keo. Tìm một khoảng trống trên sàn 
nhà, nơi con quý vị có thể chơi với băng keo. Bảo con 
tạo ra một đường đua, một con đường hoặc cả một 
thành phố trên sàn nhà. Sau đó, em có thể dùng đường 
đua của mình để chơi với xe hơi đồ chơi, tàu lửa, hoặc 
các đồ chơi nhỏ (hoặc đi bộ trên các đường kẻ, ví dụ 
như một chướng ngại vật). 

Một vài gợi ý khác! Khi dọn dẹp các hoạt động có dùng băng keo, hãy 
dán tất cả các dải lại với nhau và tạo ra một cục băng keo. Lấy cục băng 
keo ra ngoài để quý vị và con có thể chơi bắt!

Một vài gợi ý khác! 

Những Điều cần Nói 

“Băng keo có thể khó xé.  
Hãy thử lần nữa”. 

 
Khi băng keo dính hết vào nhau, nó có thể gây 
bực bội. Khuyến khích con quý vị tiếp tục luyện 

tập. Quý vị cũng có thể giữ cuộn băng keo  
trong khi em xé theo ý của mình. 

“Con đã nghĩ ra một cái gì đó mới  
để làm với băng keo!” 

 
Làm theo sự dẫn dắt của con quý vị và  
ủng hộ sở thích và sự sáng tạo của em.  

Tuy nhiên đừng quên đưa ra những giới  
hạn mà quý vị cảm thấy cần thiết! 
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