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30 phút đến hai 
ngày tùy thuộc 
vào hoạt động 
lựa chọn

100% 20 % 20 % 0 %

Bao bì thực phẩm có nhiều hình thức và kích cỡ. Một số nguyên vật liệu 
nhất định được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm vì một số lý do, bao 
gồm, tránh bẩn và hư hỏng, đồng thời đảm bảo vận chuyển, bảo quản và 
tiêu dùng an toàn.

Hoạt động này được thiết kế để trẻ em ở nhiều lứa tuổi khám phá các vật 
liệu được sử dụng để đóng gói thực phẩm. Họ sẽ được yêu cầu phân loại 
hoặc nhóm các vật liệu đóng gói theo đặc điểm cảm nhận của họ (kết cấu, 
độ thấm nước, loại vật liệu ...) và nêu lý do cho các nhóm mà họ đã chọn. 
Từ điều này, học sinh sẽ được khuyến khích nhìn kỹ bao bì thực phẩm 
và phân loại bao bì mà họ nhìn thấy dựa trên chất liệu gì làm ra chúng và 
thực phẩm bên trong bao bì.  Sau đó, họ sẽ nhận ra rằng các sản phẩm 
thực phẩm tương tự có thể được đóng gói theo một cách nhất định (ví dụ, 
chocolate sữa và nước trái cây được đựng trong gói tetra, các sản phẩm 
thực phẩm khô như cà phê và ngũ cốc với số lượng ít có thể được đựng 
trong gói hoặc giấy gói nhôm hoặc nhựa, gia vị trong chai nhựa hoặc thủy 
tinh, khoai tây chiên trong các hộp các tông hoặc giấy gói kín như nhôm.).
Sau đó, họ có thể mở một sản phẩm, một gói tetra sữa hoặc nước trái cây 
(và có thể uống) và kiểm tra vật liệu bên trong có khác vật liệu bên ngoài 
không.  Sau đó, họ kết luận rằng tùy vào loại chất cần đựng, bao bì thực 
phẩm có thể bao gồm các lớp vật liệu khác nhau. Họ cũng có thể kiểm 
tra một số bao bì thực phẩm được làm bằng một hoặc hai loại vật liệu (đồ 
uống, sốt mayonnaise hoặc gia vị có hể đựng trong chai thủy tinh có nắp 
thiếc ...).

Học sinh sau đó được khuyến khích kiểm tra các tính chất khác nhau của 
vật liệu để khám phá màu sắc, trọng lượng, kết cấu, độ bền (sức bền), tính 
dễ uốn, tính thấm nước, cũng như các chỉ tiêu khác.
Họ có thể suy ra rằng những vật liệu này được sử dụng để đóng gói các 
sản phẩm thực phẩm với mục đích bảo vệ các sản phẩm bên trong khỏi 
nhiễm bẩn và hư hỏng, đồng thời để thuận tiện cho việc vận chuyển, lưu 
trữ và an toàn khi tiêu dùng.

Tuy nhiên, dựa trên những quan sát này và những gì họ học được từ phim 
ảnh, họ cũng sẽ kết luận rằng nhiều vật liệu đóng gói này có thể sẽ kết 
thúc vòng đời tại các bãi rác và đại dương, và có thể mất một thời gian dài 
để phân hủy, do đó gây ra mối đe dọa cho sinh vật trên cạn và trên biển. 
Những học sinh ở lớp lớn hơn có thể chọn tiến hành một hoạt động để 
khám phá thêm các lớp của bao bì tetra của sản phẩm uống liền thông qua 

GIỚI THIỆU

Có gì trong bao bì?

Các loại vật liệu đóng gói dùng trong thực phẩm (nhựa, thiếc, nhôm, thủy 
tinh, gỗ, bìa cứng, giấy, xốp), Mục đích đóng gói sản phẩm, Tính chất của vật 
liệu dùng làm bao bì thực phẩm, Bao bì thực phẩm là vật liệu thải rắn trong 
môi trường, Cách để giảm thiểu chất thải bao bì thực phẩm trong môi trường, 
Chuyển đổi vật liệu đóng gói thực phẩm thành một sản phẩm hữu ích mới 

Phân hủy sinh họckhoa học Trái đất

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

không phân hủy sinh học

an toàn thực phẩm

hạn sử dụng

tái chế

nghiền thủy lực

Dự án Trung gian

KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BIỂU ĐỒ STEM

THỜI GIAN DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG
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Có gì trong bao bì?

MỤC TIÊU CHÍNH 

Quan sát và phân loại vật liệu đóng gói thực 
phẩm

1

Mô tả vật liệu làm ra gói thực phẩm2

Khám phá một số đặc tính của vật liệu đóng gói3

Suy ra tại sao một số vật liệu đóng gọi được sử 
dụng cho một số loại sản phẩm 

4

Suy ra tác động của việc có các vật liệu như 
chất thải rắn ngoài môi trường 

5

Thảo luận về cách đưa ra những lựa chọn có 
trách nhiệm khi mua các sản phẩm đóng gói 

6

Đưa ra một thiết kế sản phẩm hoặc vật liệu sáng 
tạo có thể tận dụng vật liệu đóng gói thực phẩm 
(cho dù được tái chế/tái sử dụng ở dạng ban 
đầu hay được làm lại cho phù hợp với mục đích 
sử dụng mới)

7

thí nghiệm nghiền thủy lực.  Hoạt động này sẽ củng cố 
kiến thức của họ về bao bì thực phẩm được tạo thành từ 
sự kết hợp của các vật liệu phân hủy sinh học và không 
phân hủy sinh học.

Để vượt qua thử thách, học sinh được khuyến khích 
thực hiện một dự án thiết kế vật liệu đóng gói mới cho 
một số sản phẩm thực phẩm nhất định, và có thể tiếp tục 
hoạt động mở rộng để tái sử dụng và/hoặc xử lý một số 
vật liệu đóng gói nhất định để việc sử dụng chúng có thể 
được mở rộng một cách hiệu quả. Họ có thể đề xuất các 
sản phẩm mới như túi và ví từ tấm thiếc, bình hoa và tác 
phẩm nghệ thuật thủy tinh từ hộp và lon thiếc, phao nổi 
từ chai nước nhựa...

Một hoạt động đơn giản và thú vị để cho học sinh quan 
sát về các vật liệu được sử dụng để đóng gói sản phẩm 
thực phẩm.  Họ cũng sẽ có thể có được kỹ năng phân 
loại vật liệu đóng gói bằng cách quan sát các đặc tính 
vật lý của chúng và suy luận tại sao chúng được sử dụng 
cho các sản phẩm mà chúng chứa. Học sinh sẽ được 
yêu cầu thực hiện các hoạt động bằng cách chọn hoạt 
động nào phù hợp với vật liệu đóng gói thực phẩm mà 
họ có.

Các hoạt động thực hành bao gồm sưu tầm, phân loại, 
quan sát đặc tính vật lý của nguyên liệu và đưa ra suy 
luận về lý do tại sao một số nguyên liệu nhất định được 
sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm cụ thể.  Những 
suy luận này có thể được mở rộng để phát triển các ý 
tưởng về những gì có thể xảy ra nếu chất thải đóng gói 
thực phẩm không được tái chế, sử dụng hoặc xử lý đúng 
cách. Ngoài ra còn một lựa chọn dành cho học sinh lớp 
lớn không thích hộp đựng sữa (bao bì vô trùng hoặc gói 
tetra) là nghiền thủy lực để có thể khám phá các lớp vật 
liệu trong bao bì. Dựa trên các kỹ năng có được, học 
sinh sau đó được yêu cầu thiết kế các sản phẩm cho 
những mục đích khác nhau từ các vật liệu đóng gói sản 
phẩm bị vứt bỏ sau khi phần bên trong được tiêu thụ.

LOẠI HOẠT ĐỘNG

Fig 1

Bao bì thực phẩm có nhiều hình thức và kích cỡ, được làm từ các 
vật liệu khác nhau. Vật liệu phổ biến được sử dụng là giấy, bìa 
cứng, nhựa, thủy tinh, thiếc, nhôm và xốp

Các loại vật liệu đóng gói dùng trong thực phẩm (nhựa, thiếc, nhôm, thủy 
tinh, gỗ, bìa cứng, giấy, xốp), Mục đích đóng gói sản phẩm, Tính chất của vật 
liệu dùng làm bao bì thực phẩm, Bao bì thực phẩm là vật liệu thải rắn trong 
môi trường, Cách để giảm thiểu chất thải bao bì thực phẩm trong môi trường, 
Chuyển đổi vật liệu đóng gói thực phẩm thành một sản phẩm hữu ích mới 

Phân hủy sinh họckhoa học Trái đất

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

không phân hủy sinh học

an toàn thực phẩm

hạn sử dụng

tái chế

nghiền thủy lực

Dự án Trung gian
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Những loại vật liệu nào được sử dụng trong 
bao bì đóng gói thực phẩm?

Bạn thấy bao nhiêu loại nguyên liệu trong bao 
bì của một sản phẩm thực phẩm? Tìm kiếm các 
sản phẩm có nhiều loại vật liệu?

2

Những nhược điểm của việc sử dụng các vật 
liệu đó là gì? 

5

Bạn có thể nghĩ ra cách khác để đóng gói các 
sản phẩm thực phẩm này không?

7

Đặc điểm của những vật liệu được sử dụng 
trong bao bì này là gì?

3

Cái giả của việc sử dụng những vật liệu đó đối 
với môi trường là gì? Vật liệu đóng gói có thể 
được tái chế khi mọi người đã sử dụng hết nó 
không?

6

Bạn có biết các sản phẩm thực phẩm khác trên 
thị trường sử dụng nguyên liệu thân thiện với 
môi trường hơn không? Nếu có, hãy miêu tả 
cách chúng được đóng gói.

8

Các cách khác nhau để tránh việc có quá nhiều 
vật liệu đóng gói trở thành chất thải trong các 
bãi chôn lấp, sông và đại dương của chúng ta?

9

Tại sao bạn nghĩ các nhà sản xuất sản phẩm 
thực phẩm chọn cách đóng gói chúng theo 
cách đó? Những lợi ích của việc sử dụng các 
vật liệu đó là gì?

4

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN Các hoạt động cơ bản: 
Có gì trong bao bì - Phần 1

NGUYÊN VẬT LIỆU

Các sản phẩm thực phẩm đóng gói khác nhau 
trong nhà bếp (gói sữa, chai nhựa, chai thủy 
tinh, gói đường/ kem/ cà phê/ bột sô cô la/ bột 
yến mạch, các sản phẩm thực phẩm được bọc 
trong túi nhựa, khoai tây chiên trong giấy bạc và 
ống carton)

Lấy khoảng sáu sản phẩm thực phẩm trong 
bếp của bạn.

1

Phân loại chúng theo các đặc điểm tương tự 
mà bạn thấy.

2

Giải thích cho nhóm của bạn (anh chị em của 
bạn) tại sao bạn lại phân loại chúng theo cách 
đó.

3

Nhìn kỹ các sản phẩm và kiểm tra đặc điểm của 
chúng. Chúng được làm từ vật liệu gì? 

4

Kiểm tra bất kỳ nhãn nào về (các) vật liệu, 
những thứ bên trong nó, hoặc cách xử lý nó. 
Những bao bì này có thông tin gì? Có hướng 
dẫn về bảo quản, ngày hết hạn, thông tin dinh 
dưỡng... không? 

5

Giờ, hãy thử khám phá các đặc điểm của vật 
liệu đóng gói được sử dụng trong những mặt 
hàng khác nhau. Mô tả chúng như bạn biết, nhìn 
thấy và/ hoặc cảm nhận được chúng (cứng, nhẹ, 
không thấm nước, bền, dễ hư hỏng ...). 

7

Nghiên cứu về ý nghĩa của các ký hiệu mà bạn 
có thể tìm thấy trên nhãn.

6

NHIỆM VỤ

Có gì trong bao bì?

Các loại vật liệu đóng gói dùng trong thực phẩm (nhựa, thiếc, nhôm, thủy 
tinh, gỗ, bìa cứng, giấy, xốp), Mục đích đóng gói sản phẩm, Tính chất của vật 
liệu dùng làm bao bì thực phẩm, Bao bì thực phẩm là vật liệu thải rắn trong 
môi trường, Cách để giảm thiểu chất thải bao bì thực phẩm trong môi trường, 
Chuyển đổi vật liệu đóng gói thực phẩm thành một sản phẩm hữu ích mới 

Phân hủy sinh họckhoa học Trái đất

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

không phân hủy sinh học

an toàn thực phẩm

hạn sử dụng

tái chế

nghiền thủy lực

Dự án Trung gian
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Sử dụng bảng (1-5 cột) bên dưới.

Thông tin tìm thấy 
trên nhãn liên 
quan đến vật liệu 
đóng gói/ Vứt bỏ
(4)

(Các) vật liệu 
đóng gói thay thế 
được đề xuất
(6)

Thông tin được 
tìm thấy trên nhãn 
về thứ bên trong
(3)

Các đặc điểm 
quan sát hoặc đã 
biết của (các) vật 
liệu đóng gói
(5)

(Các) vật liệu 
đóng gói được sử 
dụng
(2)

Sản phẩm thực 
phẩm 
(1)

Bạn có thể nghĩ ra cách để đóng gói hoặc chứa 
những thực phẩm này không? Viết tên chúng 
bằng cách sử dụng cột 7 trong bảng trên.

8

Hoạt động nâng cao (G5-10): 
Có gì trong bao bì?- Phần 2

Ngày 1

Ngày 2

Một cái bát lớn đựng 2

Nguyên vật liệu:

Gói tetra rỗng cắt thành hai phần. 

Nhúng một nửa hộp đồ uống của họ vào nước.

Đế nó sau một đêm.2

Vẽ sơ đồ phần hộp đồ uống khô. Xác định các 
lớp.

3

Quan sát các hộp nước trái cây ngập nước.4

Vẽ sơ đồ phần hộp đồ uống đã ngâm nước 
qua đêm, xác định các lớp 

5

Bạn nhận biết được điều gì? Các lớp vật liệu 
có tách rời nhau không? Nếu vậy, bạn thấy 
bao nhiêu lớp và có thể làm gì với chúng? Nếu 
không, tại sao?

6

Từ kết quả của thí nghiệm này, bạn có thể kết 
luận gì về ý tưởng nghiền thủy lực? Bạn nghĩ 
thử nghiệm cơ bản này có thể được cải thiện 
thế nào? (Bạn có thể làm gì để có kết quả tốt 
hơn?) Các kỹ sư sẽ cần cân nhắc những gì để 
biến nó thành một quy trình tái chế hữu ích?

7

8. Đảm nhận vai trò một kỹ sư đóng gói 
và thiết kế mẫu bao bì môi trường “hoàn hảo” 
cho một mặt hàng hiện có bao bì không thân 
thiện với môi trường (có thể sử dụng một trong 
những vật dụng có trong nhà bếp của bạn). Giải 

8

Quy trình:

Có gì trong bao bì?

Các loại vật liệu đóng gói dùng trong thực phẩm (nhựa, thiếc, nhôm, thủy 
tinh, gỗ, bìa cứng, giấy, xốp), Mục đích đóng gói sản phẩm, Tính chất của vật 
liệu dùng làm bao bì thực phẩm, Bao bì thực phẩm là vật liệu thải rắn trong 
môi trường, Cách để giảm thiểu chất thải bao bì thực phẩm trong môi trường, 
Chuyển đổi vật liệu đóng gói thực phẩm thành một sản phẩm hữu ích mới 
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thích về sản phẩm và cách nó hiện được đóng 
gói. Cung cấp ví dụ (nếu có thể) về bao bì mới 
mà bạn đề xuất và giải thích tại sao bao bì mới 
phù hợp với môi trường. Giải thích ưu và nhược 
điểm của bao mì “mới” so với bao bì ban đầu. 
Giới thiệu dự án của bạn và quay một video. 
Đăng lên tài khoản mạng xã hội của bạn.

Loại vật liệu đóng gói nào có thể được sử dụng thay thế 
cho loại vật liệu đóng gói bạn cho là không thân thiện 
với môi trường? Làm thế nào bạn có thể góp phần giảm 
thiểu chất thải từ các vật liệu đóng gói thực phẩm này?

KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN

Học sinh có thể giới thiệu những cách khác để tái sử 
dụng vật liệu đóng gói để sản xuất các mặt hàng có thể 
sử dụng hoặc bán để tăng thu nhập (ví dụ: chai nhựa và 
lon thiếc làm chậu/ chậu trồng cây, túi cây giống từ nhựa 
hoặc giấy bạc bọc khoai tây chiên và khay trứng, túi quà, 
hộp đựng bút chì, đồ trang trí, đồ trang sức thời trang, 
trang trí nghệ thuật ...)

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG 

TÁC GIẢ / Nguồn
Ruby R. Cristobal, Ph.D. (Philippines)
Most Essential Learning Competencies (Science), Department of Education. 2020. .
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_environ_lesson05_activity1

Có gì trong bao bì?

Các loại vật liệu đóng gói dùng trong thực phẩm (nhựa, thiếc, nhôm, thủy 
tinh, gỗ, bìa cứng, giấy, xốp), Mục đích đóng gói sản phẩm, Tính chất của vật 
liệu dùng làm bao bì thực phẩm, Bao bì thực phẩm là vật liệu thải rắn trong 
môi trường, Cách để giảm thiểu chất thải bao bì thực phẩm trong môi trường, 
Chuyển đổi vật liệu đóng gói thực phẩm thành một sản phẩm hữu ích mới 
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