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Một phát minh từng được làm ra khiến cho cuộc sống chúng ta dễ dàng 
hơn, thì giờ đây đang làm nghẹt thở hành tinh này. Ô nhiễm do nhựa là một 
trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối 
mặt hiện nay. 

Văn hóa vứt đồ cũ cùng với việc sử dụng đồ nhựa đã gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng. Đất đai, các vùng nước, động vật, chim chóc và thậm 
chí sinh vật biển cũng nhìn thấy nhựa ở trong chúng. Vi nhựa có hại ở khắp 
mọi nơi trên trái đất, từ đỉnh E-vơ-rét đến rãnh Ma-ri-a-na. 
Nhiều quốc gia đã cam kết hành động để giải quyết mối đe dọa từ nhựa 
bằng cách thực thi các lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc sử dụng các vật 
liệu này và thực hiện các dự án tái chế hiệu quả.  

Mặc dù những sáng kiến tuyệt vời này đang được chính phủ các nước giải 
quyết trên quy mô lớn, nhưng liệu có điều gì chúng ta có thể làm tại địa 
phương và tại nhà của chúng ta với các nguồn lực sẵn có để giảm tiêu thụ 
nhựa không? Có, có một cách chúng ta có thể giúp sức - Nâng tầm đồ cũ 
(Upcycling)! Việc kéo dài tuổi thọ của một vật liệu bỏ xó, bằng cách tái sử 
dụng chúng thành những thứ hay ho, do đó làm tăng giá trị của nó được 
gọi là Upcycling - nâng tầm đồ cũ.  

Hoạt động này sẽ giúp chúng ta mở rộng tầm mắt về khả năng vô tận của 
việc sử dụng các khái niệm khoa học đơn giản để biến những đồ phế thải 
thành các vật dụng hữu ích và đặt câu hỏi về nhu cầu các sản phẩm nhựa 
mới được sản xuất. 
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KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

45- 60 
phút

BIỂU ĐỒ STEM

THỜI GIAN DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG

100% 20 % 20 % 0 %

MỤC TIÊU CHÍNH 

Thông qua hoạt động thực hành, trẻ em sẽ học được là hoạt 
động mao dẫn có thể giúp chúng tạo ra một chậu trồng cây 
tự tưới nước, và hiểu được hiệu quả sử dụng nước của nó.  

1

Trẻ sẽ có hiểu rõ hơn về mã tái chế nhựa in trên bao bì để 
giúp chúng phân loại rác thải tốt hơn.

2

Trẻ sẽ biết rằng nâng tầm đồ cũ là một cách để giải quyết vấn 
đề rác thải và có thể thực hiện dễ dàng tại nhà. 

3
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Trẻ sẽ hiểu rằng nâng tầm đồ cũ có thể là con 
đường đưa đến cơ hội kinh doanh sáng tạo đột 
phá. 

4

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN

NHIỆM VỤ & QUY 

Điều gì đã làm cho nước ngấm lên sợi len? 
Bạn có thể đưa ra một ví dụ mà quá trình này 
được nhìn thấy trong thế giới tự nhiên? (Rễ 
cây hấp thu nước từ đất)

1

Lấy sợi len và nhúng một đầu vào cốc nước. 
Bạn nhìn thấy gì? Hoạt động dựa trên mao dẫn 
khiến nước dâng lên và làm sợi len bị ẩm. 

1

Bây giờ, cùng sử dụng quy tắc này để chuyển 
một chai PETE thành chậu cây tự tưới được 
nâng cấp.

2

Bỏ nhãn dán tên ra khỏi chai. Rửa chai và nắp 
của nó rồi để khô. 

3

Dùng kéo, cẩn thận cắt chai cách đáy khoảng 
13cm rồi để sang một bên.

4

Dùng đinh và búa hoặc bất kỳ dụng cụ nhọn 
nào, cẩn thận đục một lỗ qua tâm của nắp 
chai. Các em có thể sử dụng bút/ bút dạ để tìm 
vị trí chính xác trước khi đục lỗ. 

5

Lấy 1 đoạn sợi len/ dây vải luồn qua lỗ. Thắt 
nút bên trong để giữ cố định.

6

Đóng nắp chai.7

Có thể tái chế chai nhựa đang sử dụng cho 
hoạt động của chúng ta không? Cần bao nhiêu 
năng lượng để tái chế nó?  (Thảo luận về các 
bước tái chế PETE 1 và những vật dụng có thể 
được làm từ nó. Ví dụ: đồ nội thất, thảm, hộp 
đựng v v...)

4

Chúng ta có thể làm gì đó với rác thải nhựa 
trong nhà của mình không? (Giới thiệu Nâng 
tầm đồ cũ bằng một ví dụ như sử dụng hộp 
sữa chua để đựng các vật dụng văn phòng 
phẩm, làm giấy thủ công từ giấy vụn, v.v.).

6

Tái chế là gì? Có giới hạn nào trong quá trình 
này không? 

5

Phân loại rác thải là gì? Nó có cần thiết 
không?

2

Có bao nhiêu chất thải nhựa sinh ra trong nhà 
của chúng ta mỗi ngày? Tất cả chúng có thể 
được tái chế hay không? (Giới thiệu Mã Tái Chế 
Nhựa)

3

Một cốc nước 2

Một chai nhựa/ một chai bất kỳ loại PETE 
1 (từ thùng rác tái chế hoặc thu nhặt từ 
thùng rác trong khu dân cư) 

3

Một chiếc kéo4

Một đinh và búa hoặc dụng cụ bất kỳ 
có đầu nhọn

5

Cành chiết/ Hạt giống/ Cây con7

Đất bầu6

Nước8

NGUYÊN VẬT LIỆU
Sợi len hoặc bất kì sợi vải nào dễ thấm 
hút (dài khoảng 25cm)
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Nếu bạn muốn trang trí chậu trồng của mình, 
bạn có thể sơn nó hoặc quấn dây dù xung 
quanh nó hoặc sử dụng bất kỳ vật liệu thân 
thiện với môi trường nào khác để tô điểm cho 
nó.

8

Đổ đầy nước vào phần đáy của chai và đặt 
ngược phần trên vào trong đó. 

9

Bây giờ, thêm một ít đất bầu và cây/ hạt giống 
vào phần lộn ngược. Tưới nước cho đất luôn 
vì nó cần ẩm để bắt đầu sinh trưởng. 

10

Đảm bảo đáy chai không bị khô. Chỉ đổ nước 
vào khi cần thiết. 

11

CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN

Nhắc nhở trẻ em cẩn thận khi sử 
dụng kéo.

Hướng dẫn trẻ thận trọng khi sử dụng 
đinh búa/ dụng cụ có đầu nhọn khi đục lỗ 
trên nắp chai. 

2

Luôn rửa tay sau khi tiếp xúc với đất. 3

Fig 1

   KHẢ NĂNG MỞ RỘNG 

Một số thứ khác có thể được nâng tầm đồ cũ là gì? 
(Ví dụ về nâng tầm trong ngành thời trang, nghệ thuật và 
thiết kế)

Có thể sử dụng khái niệm về hoạt động dựa trên mao 
dẫn và sự dính kết để thiết kế một khu vườn thẳng đứng 
cho trường học/ cộng đồng của bạn bằng cách sử dụng 
chai PETE không? Liệu chúng ta có thể phát triển một hệ 
thống tưới mao dẫn chỉ sử dụng lượng nước vừa đủ để 
giúp bảo tồn nước không? 

KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN

Hành động nhỏ của chúng ta có tác động đến hành tinh 
không? (Việc kéo dài tuổi thọ của một món đồ sẽ làm giảm 
lượng nhựa tích tụ trong các bãi chôn lấp.)

Chúng ta có thể giảm mua các mặt hàng mới nếu chúng ta 
đi xe đạp nhiều hơn không? 

(Thảo luận về lượng khí thải CO2 sinh ra khi một mặt hàng 
được sản xuất.) Có giới hạn nào cho sự đổi mới không? 
Đây có thể là một cơ hội kinh doanh có tiềm năng phát 
triển không? Tác giả
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