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Thực phẩm chúng ta ăn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe 
tốt, bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật và cho chúng ta cơ thể khỏe mạnh. 

Thực phẩm mang mọi người và các cộng đồng đến với nhau. Mỗi vùng 
miền có đặc sản địa phương rất riêng, có giá trị và nổi tiếng. Điều này có 
tầm quan trọng rất lớn vì nó tạo ra các cơ hội kinh tế chính yếu cũng như 
giúp giảm tác động môi trường. Nó làm vững mạnh cộng đồng, duy trì việc 
làm tại địa phương và nâng cao thu nhập của nông dân. 

Ngành công nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp đóng gói luôn song 
hành với nhau. Đóng gói có trách nhiệm và hiệu quả thân thiện môi trường 
trở nên quan trọng trong thời gian gần đây. Điều này thật quan trọng trong 
việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên hành tinh của chúng ta. 

Hoạt động này sẽ xem xét việc chế biến một món ăn nhẹ đơn giản lành 
mạnh và cách các sản phẩm địa phương giúp ích cho nền kinh tế của 
chúng ta. Đồng thời giúp trẻ em có cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của 
bao bì phân hủy sinh học, thứ có thể làm phân trộn và hiểu được tại sao nó 
lại đóng một phần thiết yếu trong việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. 

Giới thiệu
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MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

Dinh dưỡng

Phân bón Thời gian phân hủy

Bao bì thân thiện môi trường

Đặc sản địa 

Nhựa Thiết kế bao bì sản phẩm Nấu ănKhoa học Trái đất

Trung gian

Chế biến một món ăn 
nhẹ lành mạnh và đóng gói

45- 60 
phút

100% 20 % 20 % 0 %

Các mục tiêu chính

Trẻ em sẽ hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng qua việc nấu 
một món ăn nhẹ lành mạnh không dùng lửa. 

1

Trẻ sẽ xem xét các lựa chọn đóng gói và hiểu về tầm quan 
trọng của bao bì thân thiện môi trường. 

2

Thông qua thí nghiệm và quan sát thực tế, trẻ sẽ nhận biết sự 
khác nhau về thời gian phân hủy giữa bao bì nhựa và bao bì 
thân thiện môi trường.

3

Trẻ sẽ có thể nhận thức được các nguyên liệu có sẵn tại địa 
phương và hiểu về khái niệm “quãng đường thực phẩm”. 

4

Dự án

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 DẪN

Nhiệm vụ và 

Dinh dưỡng là gì và tại sao nó quan trọng?1

Trải một chiếc khăn/ tờ báo trên mặt phẳng 
hoạt động và đặt thớt lên trên đó.

1

Táo thái lát cẩn thận theo chiều dọc thành 
những lát tròn, dày khoảng 5mm.

2

Sử dụng khuôn cắt bánh quy nhỏ / khuôn cắt 
lõi hoặc một thìa nhỏ, cắt bỏ phần hạt ở giữa. 
Giờ nó nhìn như một cái bánh donut. 

3

Đặt những miếng bánh donut táo vào một 
chiếc đĩa. Phết lên mặt trên của bánh donut táo 
bơ đậu phộng hoặc sữa chua Hy Lạp hoặc bơ 
hạt phỉ (Hazelnut spread). 

4

Lựa chọn lớp phủ phù hợp theo ý thích và rải 
trên bề mặt của bánh đã phết bơ. 

5

Bạn thích loại đồ ăn nào? Ẩm thực địa phương 
hay ẩm thực quốc tế? 

2

Các cửa hàng/ chợ nông sản địa phương giúp 
đất nước chúng ta phát triển như thế nào? 

3

2

3

4

5

7

6

8

9

10

Nguyên vật liệu/
Chuẩn bị cho hoạt động nấu ăn:

1 quả 

CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN

Nhắc nhở trẻ em cẩn thận khi sử 
dụng dao.

Hãy đảm bảo rằng trẻ không bị dị ứng với 
bất kỳ nguyên liệu nào được sử dụng để 
chuẩn bị món ăn.  

2

Trải một tấm thảm / báo cũ trên bề mặt 
trước khi bắt đầu hoạt động sẽ giúp việc 
dọn dẹp về sau. 

3

Bánh Donut táo giàu dinh dưỡng đã sẵn sàng. Bánh có 
thể ăn trực tiếp hoặc bảo quản trong tủ lạnh. Đặt những 
chiếc bánh sang một bên và chúng ta cùng làm túi đựng 
chúng.

Quy trình cho hoạt động nấu ăn:
Bất kỳ loại bơ phết nào theo ý thích: 
Bơ đậu phộng/ Sữa chua đặc hoặc 
sữa chua Hy Lạp/ bơ hạt phỉ.
Lớp phủ trên: Bất kỳ loại lớp phủ giàu 
dinh dưỡng có ở địa phương đều sẽ 
phù hợp - Một số loại trái cây và hạt, 
cắt thành miếng nhỏ. 

Sô-cô-la hạt (tùy chọn)

Sợi dừa (tùy chọn)

Một dao ăn

Một đĩa

Một thớt

Một khuôn cắt bánh quy nhỏ/ khuôn 
cắt táo hoặc một thìa nhỏ để loại bỏ 
phần hạt.
Một khăn bông/ thảm/ báo cũ (để trải 
trên bề mặt hoạt động) 
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CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN

Nhắc nhở trẻ dùng tăm và kéo một 
cách cẩn thận. 

Nhờ sự giúp đỡ của người lớn để hơ lá 
chuối và cẩn thận xử lý lá còn nóng.

2

Fig 1

Một vài chiếc tăm2

Một chiếc kéo3

Một miếng vải để lau và làm khô lá4

Nguyên vật liệu/ 
Chuẩn bị cho hoạt động đóng gói:

Một lá chuối hình chữ nhật (kích thước 
gần bằng tờ A4), hơ nhẹ trên lửa nhỏ 
cho đến khi nó trở nên bóng loáng. 
Bước này nên được thực hiện bởi một 
người lớn. 

Những nguyên liệu cho bao bì thực phẩm 
chúng ta thấy ngày nay là gì? (Lấy ví dụ về vỏ 
bọc bánh quy, túi/ hộp thực phẩm bằng nhựa.)

1

Các vật liệu đóng gói được sử dụng rộng rãi 
trên thế giới ngày nay có thể dùng làm phân 
bón không?

3

Ông bà chúng ta thường hay sử dụng vật liệu 
gì để gói bọc thức ăn? (Lấy ví dụ về những vật 
liệu tại địa phương được sử dụng như lá, bát 
làm từ lá Sala, giấy, túi ăn trưa bằng bìa hoặc 
đay, v v...). 

2

Nhiệm vụ và 

Trải thẳng lá chuối được hơ trên mặt phẳng 
hoạt động với mặt trái hướng lên trên. 

1

Cẩn thận đặt những chiếc bánh donut táo của 
bạn chồng lên nhau ở chính giữa chiếc lá, tạo 
thành một tòa tháp nhỏ. (Tham khảo hình vẽ) 
Tùy chọn: Bạn có thể cắt các hình tròn nhỏ 
(đường kính lớn hơn một chút so với lát táo) 
và đặt nó giữa mỗi chiếc bánh. Điều này giúp 
cho các lớp phủ trên không bị trộn lẫn vào 
nhau) 

2

Gập các đầu ngắn hơn vào cho đến khi chúng 
gần nhau. Sử dụng một cây tăm để ghim và 
giữ cố định. 

3

Gập các đầu dài hơn vào cho đến khi gặp chỗ 
đầu ngắn hơn đã ghim. Cố định đầu này cũng 
với một chiếc tăm. 

4

Quy trình cho hoạt động đóng gói:

Bao bì thân thiện môi trường của bạn đã sẵn sàng. 

Câu hỏi Định hướng 
cho hoạt động đóng gói:
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Fig 2

Khuyến khích thảo luận     Phần mở rộng có thể 

Bạn có nghĩ rằng những bao bì từ tự nhiên này sẽ hiệu 
quả không? Bạn nghĩ tại sao chúng ta phải hơ lá chuối 
trước khi bắt đầu hoạt động này? 

“Quãng đường thực phẩm” là gì và nó có tác động như 
thế nào đến hành tinh của chúng ta? Có thể thay thế 
thực phẩm nhập khẩu đắt tiền bằng thực phẩm có sẵn ở 
địa phương hay không? (Lấy một vài ví dụ - Hạt kê Ragi/ 
Finger thay thế cho hạt Diêm mạch (Quinoa) Bạn có tạm 
dừng và suy nghĩ trước khi mua một mặt hàng nhập khẩu 
trong lần đi mua sắm tiếp theo không?  

Chôn một vỏ bánh quy và một chiếc vỏ lá học sinh vừa 
làm xuống dưới đất. Quan sát sau một vài ngày, một 
tuần, một tháng. 

Điều gì xảy ra với cả hay vật liệu đóng gói này? Thời gian 
phân hủy của các vật liệu khác nhau có thể được thảo 
luận. 

Tác giả
Yoshida Menon và Preveena Nandakumar 
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