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Bé tự tin khám phá đa dạng văn hóa

CÁCH LÀM ĐÈN LỒNG

Thế giới với sự phát triển về khoa học công nghệ mang con
người đến gần nhau hơn dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. 
Hiểu biết về đa dạng văn hóa và tôn trọng sự khác biệt là kỹ 
năng cần có của công dân toàn cầu. Apollo English mong 
muốn thông qua các bài học tiếng Anh bé có thể khám phá 
được nhiều nét đẹp trong văn hóa cũng như nhiều bài học ý 
nghĩa.
Apollo English dành tặng bé và bố mẹ ebook hướng dẫn làm 
đèn lồng cá chép đơn giản từ những nguyên liệu ngay trong 
nhà để thông qua chiếc đèn lồng này, bé có cơ hội tìm hiểu 
thêm về văn hóa Nhật Bản qua đó học được bài học bổ ích về 
đức tính kiên cường - đức tính của cá chép Koi biểu tượng. Bố 
mẹ cùng bé bắt tay vào làm thôi nào!

DỤNG CỤ

Kéo
Hồ dán/ Keo sữa

Bút màu đen

NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ

Giấy màu: lựa chọn theo màu bé thích
Lõi giấy vệ sinh tối thiểu 3 cái
Dây len

Một chiếc đũa

ĐẾN GIỜ SÁNG TẠO RỒI, BÉ THỰC HIỆN NGAY THÔI !!!CÁCH LÀM

Bước 1: Cắt giấy màu thành các hình
bán nguyệt
Bước 2: Dán các hình bán nguyệt lên
lõi giấy. Bé dán các mảnh giấy màu
khác nhau xen kẽ nhé.

CÁCH LÀM

Bước 3: Cắt hình tròn màu trắng và vẽ
hình tròn màu đen để làm mắt cá. Bé
làm xong rồi dán mắt cho cá nhé.
Bước 4: Cắt giấy màu thành các dải
hình chữ nhật dài làm đuôi cá. Cắt
xong bé dán các dải này vào bên
trong lõi giấy nhé.

CÁCH LÀM

Bước 5: Lồng dây len vào treo cá vào cán đũa

Lặp lại các bước với những chú cá khác, vậy là
bé đã có bộ ba chiếc đèn lồng cá Koi như ở
Nhật rồi!


HOÀN TẤT

Hãy để những chiếc đèn lồng này 
là khỏi đầu cho hành trình khám 
phá văn hóa thế giới của bé trong 
năm mới. Đây sẽ là nền tảng vững 
chắc cho bé trên con đường trở 
thành công dân toàn cầu trong 
tương lai.


