
Giới thiệu về động lực học đất-nước, sụt lún địa chất, sự hóa lỏng của đất 
và mối liên hệ của nó với sự sụt lún đất và hóa lỏng đất. Philippines là một 
quốc gia quần đảo với chiều dài đường bờ biển 36289 km — đứng thứ 5 
trong danh sách các đường bờ biển dài nhất thế giới. Đường bờ biển của 
Philippines tượng trưng cho cuộc sống của người dân Philippines, bao 
gồm các ngành thủy sản, giao thông vận tải và du lịch. Tuy nhiên, một trong 
những thách thức chính mà đất nước phải đối mặt là sụt lún đất và hóa 
lỏng đất. Nhiều thành phố và hòn đảo ở Philippines đang chìm dần. Ngoài 
ra, các tài liệu liên quan đến các vùng đất đang chìm dần trong đất liền/
xa bờ biển cũng được ghi nhận. Tuy nhiên, các chính sách cải tạo và khai 
thác nước ngầm không được xem xét kỹ lưỡng. Nhận thức của quốc gia về 
vấn đề đất sụt lún và hóa lỏng cũng còn hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là 
do mực nước biển dâng và các câu chuyện dân gian, phủ nhận khả năng 
giảm nhẹ thông qua các nỗ lực quản lý và chính sách tại địa phương. Hoạt 
động này sẽ tập trung vào khái niệm động lực học của đất và nước trong 
bối cảnh an toàn cộng đồng và các mối nguy hiểm. Một thí nghiệm có thể 
dễ dàng mô phỏng tại nhà sẽ được người điều phối minh họa để cho thấy 
tác động của việc khai thác quá mức, hoạt động khai hoang và phát triển 
đường bờ biển không được kiểm soát. Tiếp tục thảo luận có thể mở ra chủ 
đề hướng đến nhận thức, bảo tồn và sự quan tâm đến môi trường (nước), 
và cuối cùng là đánh giá các chính sách và quy định.
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MỤC TIÊU CHÍNH

Giới thiệu tới học sinh về động lực học đất và nước bên cạnh 
các khái niệm địa chất thủy văn cơ bản;

Giáo dục học sinh về các nguy cơ có thể xảy ra của sụt lún 
địa chất và cách giảm thiểu điều này;

Cho phép học sinh hiểu được tầm quan trọng của các dự án 
khai thác và phát triển nước ngầm theo quy định;

(Tùy chọn) Tạo cơ hội cho học sinh nhận thức sự cần thiết của 
các nghiên cứu về môi trường ven biển và các chính sách về 
nước ngầm.

D
es

ig
n

ed
 b

y 
G

ro
up

e-
D

ej
o

ur
.d

e

4

KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

BIỂU ĐỒ STEM 

THỜI GIAN DÀNH 
CHO HOẠT ĐỘNG 
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CÂU HỎI HƯỚNG 

NHIỆM VỤ / QUY TRÌNH 

Khi trời mưa - bạn nghĩ nước sẽ đi đâu?1

Đổ nước vào khay (khoảng 3-4 cm).1

Bạn có nghĩ rằng nhiều nước sẽ thấm xuống 
đất - có nhiều nước trong lòng đất dưới chân 
chúng ta không?

Cho cát vào khay sau đó bắt đầu trộn với nước 
bằng xẻng. Tỷ lệ cát-nước là rất quan trọng**. 
Không được có ‘vũng’ hoặc ‘đốm’ nước khi san 
lấp cát. Cát không được quá ướt và cũng không 
được quá khô. 

Đặt ngôi nhà đồ chơi hoặc khối đồ chơi lên trên 
hỗn hợp cát-nước bên trong khay.

Nước

Xẻng xúc cát và cát

Muỗng hoặc Bút hoặc bất kỳ vật liệu nào 
dài giống như chiếc que

Ngôi nhà đồ chơi, khối đồ chơi hoặc bất 
kỳ vật liệu nặng nào có thể đại diện cho 
một ngôi nhà có thể vừa với hộp đựng

(Tùy chọn) Đậu xanh, vỏ dừa, bông, sợi 
chỉ, ống hút, kéo

Bạn nghĩ nước trong lòng đất có tác dụng gì 
không?
Điều gì xảy ra khi bạn trộn nước và đất? Nó có 
thay đổi đất không - nó sẽ thay đổi từ từ trong 
khi bạn thêm nước vào, hay nó sẽ thay đổi đột 
ngột. 

Điều gì tạo nên đất của chúng ta - các loại đất 
giống nhau hay khác nhau như thế nào? Cát 
khác với đá cuội như thế nào? Còn về sự khác 
biệt giữa đá, bùn, đất sét và đất mùn? Chạm 
vào chúng thì sẽ cảm thấy thế nào?

Cát ướt khác cát khô như thế nào (thị giác và 
xúc giác)? Đất mùn ướt khác với đất mùn khô 
như thế nào?

Điều gì xảy ra nếu bạn đổ cát và đất lên trên 
một vùng đang có nước (ví dụ: khi khai hoang)? 
Lưu ý: Người điều phối có thể sử dụng bọt biển 
và nước để minh họa điều này.

Khi nước nhanh chóng được lấy khỏi lòng đất, 
điều gì sẽ xảy ra với phần đất ở trên đó? 
Lưu ý: Người điều phối có thể so sánh điều này 
với việc uống sữa lắc có kem đánh bông ở trên 
qua ống hút.

Nước có phải là vô hạn? Nước ngầm đến từ 
đâu?
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NGUYÊN VẬT LIỆU
Chai nhựa PET, cốc nhựa hoặc bất kỳ hộp 
nhựa trong suốt nào
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Minh họa

4. Dùng thìa hoặc bút gõ nhẹ và nhanh vào 
thành khay và quan sát cách nước từ từ nổi lên 
bề mặt. Ngoài ra, người điều phối có thể đặt 
khay lên trên ván trượt và di chuyển ván trượt 

4

Thí nghiệm hoặc Minh họa

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

Nước ngầm Sụt lún Hóa lỏngĐất Xói mòn đất

Động đất 

Chu trình thủy văn

Mô hình thời tiết 

Mực nước ngầmKhoa học Trái đất

Người bắt đầu

Một hòn đảo 
mà không có đất...thì?



D
es

ig
n

ed
 b

y 
G

ro
up

e-
D

ej
o

ur
.d

e

từ bên này sang bên kia một cách nhẹ nhàng 
nhưng nhanh chóng (hoặc chỉ dùng tay lắc) để 
tạo ra kết quả tương tự.

Thảo luận về hoạt động với học sinh.

Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn ở trên, cho 
phép học sinh chơi với hỗn hợp cát và nước. 
Cho phép họ khám phá tác dụng của cát nước 
thông qua thực nghiệm. Hỏi về những gì họ biết 
liên quan đến sự khác biệt về xúc giác và thị 
giác khi tỷ lệ đất-cát khác nhau.

Sử dụng các vật liệu tùy chọn nêu trong bài này 
(ví dụ: đậu xanh, vỏ dừa, bông gòn, v.v.). Sử 
dụng các câu hỏi hướng dẫn bổ sung sau: 

Điều gì xảy ra với mực nước khi chúng 
ta trộn bông và trấu trong hỗn hợp đất-
nước? 

Giờ đây, người hướng dẫn có thể giới thiệu 
cho người học về các phần mở rộng của chủ 
đề bằng cách cho phép người học thử nghiệm 
cùng một quy trình sử dụng các loại đất và 
lượng nước khác nhau. Hướng dẫn người học 
nhằm mục đích quan sát các điều kiện khi xảy 
ra và không xảy ra hóa lỏng.

Giờ đây, người học đã nắm chắc hơn về động 
lực học đất-cát, người tổ chức có thể xây dựng 
nền tảng vững chắc hơn về chủ đề động lực 
học đất-nước bằng cách trình bày ngay quy 
trình trong phần 4.1.
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a

Hóa lỏng có xảy ra không? Nước sẽ đi 
đâu? Những vật liệu này đại diện cho điều 
gì? Nếu chúng ta thêm đậu xanh vào bùn 
và để chúng nảy mầm, điều gì sẽ xảy ra với 
nước?

b

Mực nước có thay đổi không (đánh dấu 
mực nước bằng bút đánh dấu và quan 
sát)? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta giữ 
mực nước không đổi, độ đặc của bùn có 
thay đổi không? Điều gì đã xảy ra với đậu 
xanh? Những vật liệu và điều kiện này đại 
diện cho điều gì?

c

3

2
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**Người hướng dẫn có thể kiểm tra sự hóa lỏng trước. Họ có thể 
kiểm tra sự hóa lỏng bằng cách sử dụng quy trình trên và xem 
liệu nước có dâng lên không. Nếu đúng như vậy, người hướng 
dẫn có thể dễ dàng thiết lập lại bằng cách trộn lại bùn đất-nước 
cho đến khi không nhìn thấy vũng nước.

Thí nghiệm

Người hướng dẫn có thể sử dụng các câu hỏi hướng 
dẫn trước / trong khi minh họa để khơi gợi sự tò mò của 
người học. Sau khi kết thúc minh họa, người tổ chức có 
thể sử dụng lại các câu hỏi và xem liệu có thay đổi trong 
câu trả lời của người học hay không. Hỏi người học xem 
họ đã từng có kinh nghiệm hoặc nghe nói về sụt lún đất 
hoặc hóa lỏng đất chưa. Sau đó, người hướng dẫn có 
thể dẫn dắt người học tham gia vào các cộng đồng trực 
tuyến, các trang web và các nhóm ủng hộ “nước và sự 
bền vững của cộng đồng”. Điều này có thể được địa 
phương hóa theo khu vực của người tham gia. Người 
tổ chức phải tìm kiếm các nhóm bảo tồn nước hoặc môi 
trường ở quốc gia / địa phương của họ và cho phép 
người học truy cập vào các cộng đồng và nội dung trực 
tuyến này. Điều này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự tò mò của 
họ và thúc đẩy họ làm theo thông điệp của hoạt động. 
Các nhóm quốc tế như Greenpeace, WHO và Lực lượng 
Thanh niên SDG 2020 cũng có thể là một điểm khởi đầu 
tốt. 
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Phần minh họa / thí nghiệm này có thể được mở rộng thành các thí nghiệm về sức nổi. Sử dụng cách thiết lập tương 
tự, các vật liệu nổi (như quả bóng bàn) sẽ được chôn trong bùn cát-nước. Lặp lại quy trình tương tự sẽ dẫn đến 
việc vật liệu nổi ‘nổi lên’ trên bề mặt. Điều này có thể minh họa cho những hậu quả có thể xảy ra của các hoạt động 
quản lý liên quan đến việc chôn các bể chứa hoặc vật liệu thải trong đám cặn lắng dưới nước. Thí nghiệm mực nước 
ngầm cũng có thể được giới thiệu như một phần mở rộng (hoặc một cuốn sách cơ bản), trong đó người học sẽ kiểm 
tra mực nước ngầm tùy thuộc vào loại đất, tỷ lệ và độ dày.

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN
KHÔNG BAO GIỜ sử dụng hộp / khay thủy 
tinh cho phần minh họa này. Mặc dù có vẻ 
như là một ý kiến hay khi sử dụng thủy 
tinh để có độ trong để dễ thấy mặt cắt của thí 
nghiệm (điều này cũng thú vị), nhưng người ta có 
thể chọn tìm và sử dụng một loại nhựa trong suốt 
để thay thế. Lý tưởng nhất là làm thí nghiệm này 
trên bề mặt không thấm nước.

TÁC GIẢ
Peter Jeff rey V. Maloles
Philippines Representative
NGUỒN TÀI LIỆU CƠ BẢN DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC / HỌC SINH
https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products

Thí nghiệm hoặc Minh họa

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

Nước ngầm Sụt lún Hóa lỏngĐất Xói mòn đất

Động đất 

Chu trình thủy văn

Mô hình thời tiết 

Mực nước ngầmKhoa học Trái đất

Người bắt đầu

Một hòn đảo 
mà không có đất...thì?


