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Nội dung chính

Tổng quan về STEAM/STEM01

Kỹ thuật Design Thinking

Tách chiết sắc tố tạo phẩm màu an toàn

02

03



Hỏi
như một

nhà
khoa học

Thiết kế 
như dân 

công nghệ

Xây dựng 
như một 

kỹ sư

Sáng tạo 
như một 
nghệ sỹ

Suy luận 
như một 

nhà 
toán học



Thầy bảo gì, 
trò làm nấy

TRẢI NGHIỆM, CLB

THỰC HÀNH, VẬN ĐỘNG

DỰ ÁN HỌC TẬP

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thầy bảo gì, 
trò làm nấy

Thầy đặt vấn đề, 
trò giải quyết

Thầy định hướng, 
trò phát hiện và 

giải quyết vấn đề

Hãy thiết kế một
chiếc xe

Hãy thiết kế một 
mô hình lọc nước

Hãy giúp cho 
thành phố 
giảm muỗi

Làm thế nào 
tối ưu hóa 

năng lượng 
cho nhà trường

CÁC CẤP ĐỘ 
STEAM

Được chia theo mức độ tăng dần của sự sáng tạo, tưởng tượng
và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Sự thách thức sáng tạo nằm ở cấp độ 3 và 4.

1
2

3

4



Nội dung chính

Tổng quan về STEAM/STEM01

Kỹ thuật Design Thinking

Tách chiết sắc tố tạo phẩm màu an toàn

02

03



Kiểm tra

Đồng cảm

Thiết kế mẫu

Sáng tạo

Xác định

ĐỒNG CẢM

XÁC 
ĐỊNH

SÁNG TẠO

THIẾT KẾ MẪU

KIỂM 
TRA



Về bản chất, quy trình Design Thinking là lặp

đi lặp lại, linh hoạt và tập trung vào sự

hợp tác giữa nhà thiết kế và người dùng, 

với trọng tâm là đưa các ý tưởng vào cuộc

sống dựa trên cách người dùng

thực sự suy nghĩ, cảm nhận và hành xử.



Nội dung chính

Tổng quan về STEAM/STEM01

Kỹ thuật Design Thinking

Tách chiết sắc tố tạo
phẩm màu an toàn

02

03



1 Vấn đề thực tiễn

Màu sắc: tăng hấp dẫn, ngon miệng

Phẩm màu hóa học độc hại

Phẩm màu tự nhiên an toàn

ĐỒNG CẢM
XÁC ĐỊNH



2 Hình thành ý tưởng
Tách sắc tố bằng dung môi
Tạo màu khác nhau nhờ điều chỉnh pH

Dạng lỏng, bột
Bảo quản: thường, lạnh

SÁNG TẠO





3 Kiến thức STEM

- Thuộc hình thức STEM khuyết: 

Khoa học, Kỹ thuật



4 Mục tiêu chủ đề



5 Bộ câu hỏi định hướng



6 Chuẩn bị - thực hiện



Học sinh

Khối 11

Tháng 11

Liên môn

Hóa - Sinh

Phân công GV 

theo lớp

EDUCATIONSTEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

Cách tổ chức tiết học
Dành cho online - offline

Thực hiện

01 tiết

Thực hiện

02 tiết

Tiết 1: Hướng dẫn thực hành

Tiết 2: Nghiệm thu –Vận dụng



Cấu trúc bài dạy

Luyện tập

Vận dụngKhám phá

Khởi động



Khởi động

Trò chơi giữa các nhóm tìm hiểu các loại thực vật có thể tách
sắc tố tạo màu thực phẩm, các dung môi có thể sử dụng để
tách sắc tố, sự đổi màu theo pH của dung dịch

Tổ chức online - offline



KHÁM PHÁ
ONLINE

1. Đặt vấn đề, kiểm tra chuẩn bị

2. Hướng dẫn quy trình

3. HS thực hiện cá nhân, chụp
ảnh lên padlet theo tổ, tạo phòng
triển lãm

4. HS  báo cáo, chấm chéo

5. Tương tác: GV- HS, HS- HS



KHÁM PHÁ
OFFLINE

1. Đặt vấn đề, kiểm tra chuẩn bị

2. Hướng dẫn quy trình

3. HS thực hiện theo nhóm, trưng
bày sản phẩm theo khu vực

4. HS  báo cáo, chấm chéo

5. Tương tác: GV- HS, HS- HS



Hướng dẫn
Quy trình thực hiện

Mỗi loại mẫu vật (lá, củ, quả)

1 Cốc đối chứng: đựng nước + mẫu

1 Cốc thí nghiệm: đựng cồn + mẫu

Bắp cải tím: 03 cốc
01 cốc có nước

01 cốc có cồn + chanh

01 cốc có cồn + bột nở



Sự thay đổi màu sắc dung dịch
theo pH

• 20ml bắp
cải tím + 3 
giọt chanh

• 20 ml bắp
cải tím

• bột nở (1 
viên đỗ
xanh)

• 20ml bắp
cải tím + 10 
giọt chanh

• 20 ml bắp
cải tím

• bột nở (2 
viên đỗ
xanh)

1 2

34



STEAM
LUYỆN TẬP Tạo thạch sắc màu

2

3

4

1

5

Nghiền mẫu, ngâm nước 2h, lọc

Tạo màu bằng chanh→ hồng, đỏ

Tạo màu bằng bột nở→ xanh đậm/nhạt

Đun bột thạch thành dạng lỏng, thêm màu

Để nguội, cho tủ lạnh



VẬN DỤNG
Thực hiện 01 tiết: Vận dụng sẽ giao về nhà, chấm online

Thực hiện 02 tiết: Báo cáo phần vận dụng ở tiết 2

Nấu xôi, bánh trôi ngũ sắc

Xác định độ pH của nước sinh hoạt

Làm giấy chỉ thị

Tách sắc tố: rau ngót, nghệ, 

thanh long, bắp cải tím,…. 

Làm mứt, thạch



Xác định độ pH của nước sinh hoạt



Gợi ý bảng tiêu chí đánh giá



Chân thành
cảm ơn


