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Mô Hình Lưu Vực Sông-Tổng Quan Một Trang 
 
Tổng Quan: Học sinh sẽ khám phá các khái niệm về ô nhiễm lưu vực sông và nước mưa bằng mô hình 
3D (EnviroScape) cũng như bản đồ của các lưu vực sông địa phương. Lớp học sẽ được chia thành hai 
nhóm luân phiên giữa các hoạt động: sử dụng EnviroScape với các chất gây ô nhiễm mẫu và khám phá 
các lưu vực sông địa phương của các em thông qua bản đồ. 
 
Mục Tiêu: Học sinh sẽ 

● có thể định nghĩa được lưu vực sông; 
● sử dụng mô hình EnviroScape để hiểu làm thế nào các chất gây ô nhiễm gây ra các vấn đề về 

chất lượng nước ở hạ nguồn của nguồn ô nhiễm; hiểu rằng việc ô nhiễm này có thể ảnh hưởng 
đến động vật hoang dã; và 

● sử dụng bản đồ lưu vực sông tại địa phương của các em để so sánh các vấn đề rõ ràng trong 
mô hình với các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng của các em.  

 
Định Nghĩa Từ Ngữ:  

• Nước mưa - mưa rơi trên đường phố, khu vực đỗ xe, sân thể thao, bãi sỏi, bãi cỏ, mái nhà hoặc 
vùng đất phát triển khác và chảy vào những con lạch, hồ, sông và Puget Sound gần đó 

• Chất gây ô nhiễm - bất kỳ chất nào làm tổn hại đến môi trường  
• Lưu vực sông- vùng đất dẫn nước vào một khu vực chứa nước cụ thể

 
Tổng Quan Bài Học: 
Giới Thiệu (5 phút) 

• Nước mưa là gì? 
• Lưu vực sông là gì? Hoạt động về lưu vực sông (nếu khái niệm lưu vực sông là mới mẻ với học 

sinh). 
• Chia học sinh thành Nhóm A và Nhóm B. Đổi hoạt động sau 15 phút. 

 
Hoạt Động A: Mô Hình EnviroScape (13 phút) 

1. Yêu cầu học sinh xác định các yếu tố có thể nhận thấy (ví dụ: công viên, nhà cửa, đường phố, 
v.v...) 

2. Đưa cho các nhóm nhỏ chai chất gây ô nhiễm mẫu và yêu cầu học sinh xác định nơi tìm thấy 
những chất gây ô nhiễm đó. Thêm chúng vào EnviroScape. Điều gì sẽ xảy ra khi trời mưa? 

3. Cho học sinh xoay chai xịt, mỗi học sinh một lượt để thêm mưa vào lưu vực sông. 
4. Thảo luận các chất ô nhiễm sẽ đi về đâu, những tác động của chúng và cách chúng ta có thể 

thay đổi điều này. 
 
Đổi Trạm (4 phút) 
 
Hoạt Động B: Lưu Vực Sông Tại Khu Vực (13 phút) 

1. Giới thiệu các lưu vực sông nhỏ hơn "tại khu vực". Giải thích tại sao lưu vực sông "tại khu vực" 
địa phương là một phần trong lưu vực sông của Puget Sound. 

2. Chia học sinh thành các nhóm nhỏ hơn 2-3 em. Đưa cho các em bản đồ và yêu cầu các em xác 
định vị trí trường của các em và lưu vực sông mà trường nằm tại đó.  Mỗi nhóm nhỏ sẽ thêm ảnh 
các chất gây ô nhiễm vào bản đồ lưu vực sông của mình. 

3. Cho học sinh xem ảnh cống thoát nước mưa. Yêu cầu học sinh xác định các nguồn ô nhiễm trên 
bản đồ của các em với nhóm nhỏ. 

4. Với nhóm lớn, liệt kê các nguồn ô nhiễm lên bảng. 
 
Kết Thúc - tại trạm cuối cùng (5 phút) 

1. Bây giờ, chúng ta đã biết những vấn đề mà lưu vực sông của chúng ta phải đối mặt, chúng ta có 
thể làm gì để giúp đỡ? 

2. Thảo luận giải pháp: các em nghĩ các em có thể làm gì để ngăn ngừa ô nhiễm tại trường học 
hoặc nơi các em sống?



 

 

Tiêu Đề: Kế Hoạch Bài Học Mô Hình Lưu Vực Sông 
 
Tổng Quan 
Học sinh sẽ khám phá các khái niệm về ô nhiễm lưu vực sông và nước mưa bằng mô hình 3D 
(EnviroScape) cũng như bản đồ của các lưu vực sông địa phương. Lớp học sẽ được chia thành hai 
nhóm luân phiên giữa các hoạt động: sử dụng EnviroScape với các chất gây ô nhiễm mẫu và khám phá 
các lưu vực sông địa phương của các em thông qua bản đồ.  

 
Mục Tiêu  
Học sinh sẽ: 

● có thể định nghĩa được lưu vực sông; 
● sử dụng mô hình EnviroScape để hiểu làm thế nào các chất gây ô nhiễm gây ra các vấn đề về 

chất lượng nước ở hạ nguồn của lưu vực sông có nguồn ô nhiễm; hiểu rằng việc ô nhiễm này có 
thể ảnh hưởng đến động vật hoang dã; và 

● sử dụng bản đồ lưu vực sông tại địa phương của các em để so sánh các vấn đề rõ ràng trong 
mô hình với các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng của các em.  

 
Từ Ngữ   

● Lưu vực sông- vùng đất dẫn nước vào một khu vực chứa nước cụ thể 
● Puget Sound – vùng biển hoặc vịnh nước mặn lớn của Thái Bình Dương tại Tiểu Bang 

Washington. Lưu Vực Sông Puget Sound bao gồm các vùng đất phía tây Cascade và phía đông 
dãy núi Olympic. 

● Chất gây ô nhiễm - bất kỳ chất nào làm tổn hại đến môi trường 
● Nước mưa - mưa rơi trên đường phố, khu vực đỗ xe, sân thể thao, bãi sỏi, bãi cỏ, mái nhà hoặc 

vùng đất phát triển khác và chảy vào những con lạch, hồ, sông và Puget Sound gần đó  
 
Đồ Dùng Dụng Cụ 

● Bản đồ lớn Lưu Vực Sông Puget Sound ép cứng 
● Mô Hình EnviroScape 
● Các chất gây ô nhiễm mẫu trong chai có dán nhãn 

○ Chất thải của thú nuôi - trộn đất & cà phê hòa tan 
○ Thuốc trừ sâu - bột Kool-Aid 
○ Phân hóa học - thức ăn cho cá 
○ Xà phòng - xà phòng rửa chén pha loãng 
○ Dầu xe & các chất rò rỉ khác - nước ca cao đặc 

● (2) chai xịt đầy nước 
● Các động vật bằng nhựa nhỏ 
● Thùng để thêm nước vào chai xịt nếu cần 
● Khăn để lau khô đồ dùng dụng cụ 
● Thùng để đổ nước bẩn từ Mô Hình EnviroScape ra 
● (7) bản đồ khu vực có đánh dấu các lưu vực sông địa phương ép cứng 
● Ảnh cống thoát nước mưa ép cứng 
● 7 hộp nhỏ gồm có: 

○ 5 ảnh ô nhiễm velcro:  
○ 1 miếng giẻ lau 
○ 1 tẩy khô 

● Một tấm bảng trắng cỡ vừa 
● 1 bút đen tẩy khô dành cho bảng trắng 
● Giẻ để lau bảng và bản đồ 



 

 

 
 
Bài Học 
 
Chuẩn Bị Trạm:  Các giáo viên hướng dẫn và quản lý trạm sẽ đảm bảo rằng các mô hình EnviroScape 
được rửa sạch và các lưu vực hứng nước được đổ đầy một lượng nhỏ nước sạch. Các giáo viên hướng 
dẫn cũng sẽ đảm bảo xóa bảng trắng và bản đồ lưu vực sông địa phương. Hãy chắc chắn sử dụng các 
chai chất gây ô nhiễm đổ đầy khi cần thiết giữa các lần làm mẫu. 
 
Các Giáo Viên Hướng Dẫn Trạm: Bắt buộc có 2 cá nhân. 
 
Giới Thiệu: Lưu Vực Sông là gì? (5 phút) 

1. Giới thiệu về bản thân và trạm. (Xin chào! Chào mừng các bạn đến với trạm Mô Hình Lưu Vực 
Sông của chúng tôi. Tên tôi là ________ và trong suốt hoạt động này, chúng ta sẽ tập trung tìm 
hiểu nước mưa chảy vào và ảnh hưởng đến lưu vực sông của chúng ta như thế nào." Hỏi học 
sinh liệu các em có biết nước mưa là gì không. Nếu các em đã từng đến những trạm khác hoặc 
có kiến thức trước đó, các em có thể đã hiểu rõ, nếu không, hãy cho các em biết định nghĩa về 
nước mưa. Giới thiệu về các nhân viên hỗ trợ tại trạm và nhắc nhở họ về những việc họ có thể 
giúp tại trạm này.   

2. Hỏi cả lớp liệu các em đã từng nghe nói về lưu vực sông trước đây chưa. Nếu rồi, hãy yêu cầu 
học sinh nêu định nghĩa, sửa lại và tinh chỉnh nếu cần thiết. Nếu chưa, cung cấp định nghĩa cho 
các em. Tô theo viền Lưu Vực Sông Puget Sound trên bản đồ. Yêu cầu học sinh làm "lưu vực 
sông bằng bàn tay" bằng cách chụm tay lại như chiếc bát; giơ tay lên và giải thích rằng ngón cái 
bên tay trái là Dãy Núi Olympic, ngón tay cái bên tay phải là Dãy Núi Cascade, và phần giữa bàn 
tay là nguồn nước mà chúng ta gọi là Puget Sound. Hai bàn tay là Lưu Vực Sông Puget Sound: 
"tất cả các vùng đất đều thoát nước vào Puget Sound".  Yêu cầu học sinh nghĩ về các loài động 
vật sống trong lưu vực sông Puget Sound (cá hồi, cá kình, gấu, chim, hải cẩu) và giải thích phần 
màu da cam đại diện cho tất cả mọi người sống tại Lưu Vực Sông Puget Sound (xấp xỉ 4 triệu 
người). Hỏi học sinh các em có nghĩ hành động của chúng ta có thể ảnh hưởng đến những sinh 
vật này không. Ví dụ: nếu một người bị rò rỉ dầu xe, vậy bốn triệu xe bị rò rỉ thì sao?  Nếu một 
người bỏ lại phân chó không dọn dẹp, vậy bốn triệu người làm vậy thì sao?  Các hành động mà 
chúng ta thực hiện mỗi ngày có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến lưu vực sông của chúng 
ta. 

3. Giải thích cho học sinh bố trí của trạm, các em sẽ chia thành hai nhóm (Nhóm A và B, trừ khi các 
em đã được chỉ định nhóm và tên), và luân phiên giữa hai hoạt động khám phá lưu vực sông và 
cách chúng ảnh hưởng đến sự di chuyển và rải các chất gây ô nhiễm. Nếu cả lớp đã được chia 
thành sáu nhóm, để ba nhóm làm một hoạt động (hai nhóm lớn). 

 
Hoạt Động A: Khám Phá EnviroScape (13 phút) 

1. Yêu cầu Nhóm A tập trung quanh Mô Hình EnviroScape và chỉ ra các yếu tố quan trọng: nhà 
cửa, trường học, núi, trang trại, sân gôn (cờ nhỏ), sông và đường bờ biển. Hỏi học sinh xem các 
em có thể tưởng tượng những địa điểm tại địa phương mà mô hình đại diện không (những nơi 
mà các em đã từng đi qua hoặc biết đến, bao gồm các khu phố, các vùng nước địa phương). 

2. Cho học sinh xem các chai chất gây ô nhiễm và giải thích rằng tên trên các chai là những tác 
nhân gây hại tồi tệ nhất trong đời thực trong ô nhiễm nước mưa Puget Sound. Tuy nhiên, những 
chất trong chai không phải là chất trên nhãn, mà là mô hình của các chất gây ô nhiễm thực sự, 
và đôi khi các nhà khoa học sử dụng mô hình để hiểu rõ hơn về thế giới thực. Học sinh có thể 
muốn biết những gì có trong mỗi chai, và điều này hoàn toàn ổn (nhấn mạnh rằng những thứ này 
có thể có mùi thơm, nhưng chúng đã được nhiều người sử dụng và không thể ăn được!).   Yêu 



 

 

cầu học sinh chia thành năm nhóm ba người và phát cho mỗi nhóm một chai. Cho các nhóm 30 
giây để quyết định đặt chất gây ô nhiễm ở đâu trên mô hình. Sau đó, mỗi học sinh sẽ lần lượt ép 
hoặc lắc nhẹ chai của nhóm mình. Các em có thể chọn đặt chất gây ô nhiễm ở một vài điểm 
khác nhau.  

3. Khu vực này có mưa nhiều không? Có ạ! Hỏi học sinh các em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi trời 
mưa; các chất gây ô nhiễm sẽ ở nguyên một chỗ chứ? Chúng sẽ đi đâu? Chọn hai học sinh đầu 
tiên sử dụng bình xịt để tạo mưa trên mô hình. Cho phép mỗi học sinh xịt một số lần nhất định 
trước khi đưa cho học sinh tiếp theo; mỗi em xịt khoảng năm đến mười lần là được, tùy thuộc 
vào số học sinh trong nhóm. Cần đảm bảo rằng mô hình có đủ nước để cuốn theo các chất gây ô 
nhiễm vào lưu vực mà không tốn quá nhiều thời gian. "Mưa ở khắp nơi, vì thế hãy chắc chắn là 
các em xịt nước mưa toàn bộ mô hình." 

4. Hỏi học sinh chuyện gì đã xảy ra khi mưa trên mô hình. Đó có phải là những điều mà các em dự 
đoán không? Các chất gây ô nhiễm đã đi đâu? Điều này có thể gây ảnh hưởng gì đến nước và 
những sinh vật sống dưới nước? [Ví dụ: phân hóa học có thể khiến cho tảo nở hoa do cung cấp 
quá nhiều chất dinh dưỡng, và điều này có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng (thiếu oxy); xà 
phòng, thậm chí xà phòng phân hủy sinh học, gây hại cho vảy cá] Các em có quan sát thấy/có 
biết loại ô nhiễm nào khác không? (ví dụ: rác, khói nhà máy) Chúng cũng sẽ đi đến lưu vực sông 
chứ? Còn các-bon đi-ô-xít thì sao? Chúng có đi vào trong nước không? (Câu trả lời luôn là có!) 

5. Chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về các giải pháp! Các em sẽ làm gì khác đi trên mô hình? Nếu chúng 
ta thực hiện thử nghiệm một lần nữa, các em có thể thay đổi điều gì? Yêu cầu từng nhóm nhỏ 
cân nhắc những việc các em có thể làm khác đi với chất gây ô nhiễm của mình (nghĩa là: sử 
dụng ít đi, sử dụng ở nơi khác, không sử dụng cùng với nhau - nếu vậy, các phương án thay thế 
là gì?).  

6. Các giáo viên hướng dẫn và quản lý trạm sẽ đảm bảo rằng các mô hình EnviroScape được rửa 
sạch và các lưu vực hứng nước được đổ đầy một lượng nhỏ nước sạch.  Hãy chắc chắn đổ đầy 
lại các chai chất gây ô nhiễm và làm sạch hộp đựng hứng nước. 

 
Hoạt Động B: Lưu Vực Sông Tại Khu Vực (13 phút) 

1. Giải thích rằng trong hoạt động này, chúng ta sẽ tìm hiểu lưu vực sông tại địa phương của chúng 
ta là gì, bằng cách sử dụng bản đồ. Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều sống tại lưu vực sông 
Puget Sound.  Khi mưa rơi xuống, chúng sẽ chảy đi đâu?  Puget Sound! Tuy nhiên, hầu hết 
nước mưa không chảy thẳng vào Puget Sound mà chảy vào một con lạch hoặc sông tại địa 
phương trước. Mỗi con lạch đều có lưu vực nhỏ của mình. Giơ bản đồ khu vực lên và chỉ vào 
các lưu vực sông được đánh dấu xung quanh mỗi con lạch và sông. (Sử dụng một lưu vực sông 
tại địa phương làm ví dụ để chỉ ra cách nước của một khu vực chảy vào một con lạch nhỏ và, nếu 
có thể, hãy đi theo dòng chảy của nó vào Puget Sound.) Các con lạch nhỏ này cuối cùng sẽ chảy 
vào Puget Sound, vì vậy chúng cũng là một phần trong Lưu Vực Sông Puget Sound. Đúng là 
điều này có khó hiểu một chút, nhưng các em có thể nghĩ những lưu vực nhỏ hơn này trong Lưu 
Vực Sông Puget Sound giống như các khu phố trong thành phố. Đã đến lúc tìm hiểu "khu vực 
nước" là gì! 

2. Yêu cầu Nhóm B chia thành 7 nhóm 2-3 học sinh. Phát cho mỗi nhóm một bản đồ lưu vực sông 
địa phương và yêu cầu các em tìm trường học của mình trên bản đồ và xác định trường nằm 
trong lưu vực sông nào.  

3. "Điều gì xảy ra khi mưa tại trường của các em? Nước mưa đó chảy đi đâu?" Học sinh có thể trả 
lời: trong lòng đất, trên đường, vào dòng nước gần nhất. Nhắc nhở các em rằng chúng ta sống 
trong một khu vực khá phát triển và đưa ra định nghĩa về nước mưa một lần nữa. Giơ ảnh cống 
thoát nước mưa lên và hỏi có em nào đã từng nhìn thấy nó trước đây chưa. Hỏi liệu có em nào 
có thể giải thích được đây là gì và nhiệm vụ của nó là gì không. "Vì vậy, ngay cả khi không có 
một con lạch ngay bên cạnh trường học hoặc nhà của các em, nếu các em ở cạnh một cống 



 

 

thoát nước mưa, thì cũng giống như các em ở cạnh một con lạch, vì nước chảy xuống cùng một 
chỗ. Có cống thoát nước mưa nào tại hoặc ở gần trường của các em hay nơi các em sinh sống 
không? Tôi cá là một vài bạn trong số các em đã nhìn thấy những thứ ở hoặc ở gần cống thoát 
nước mưa, những thứ đáng ra không nên ở đó!"  

4. Tiếp theo, giải thích với học sinh rằng chúng ta sẽ xác định những nguồn ô nhiễm tiềm ẩn trong 
lưu vực sông của các em.  Nếu các em đã hoàn thành hoạt động EnviroScape, đề nghị các em 
nghĩ về những ví dụ thực tế của các chất gây ô nhiễm mà các em đã sử dụng trong EnviroScape.   
Hỏi học sinh những địa điểm tại lưu vực sông mà các em thích ra ngoài tụ tập (chọn một số câu 
trả lời từ học sinh). Giơ hình ảnh của năm chất gây ô nhiễm lên và hỏi học sinh liệu các em có 
nhìn thấy chúng ở gần trường học hoặc các khu vực mà các em thường gặp hàng ngày không: 
chất thải của chó, vũng dầu, bãi cỏ xanh có người đang phun phân hóa học, xà phòng từ rửa xe 
và hình ảnh bữa tiệc với nhiều rác thải nhựa. Giải thích rằng các em sẽ đặt chất gây ô nhiễm lên 
bản đồ tại nơi mà các em đã nhìn thấy hoặc nghĩ rằng nó có thể xuất hiện.  Giải thích rằng sau 
khi các em đặt chất gây ô nhiễm, các em sẽ theo dõi trên bản đồ cách chất gây ô nhiễm đó xâm 
nhập vào Puget Sound.  Giải thích rằng các em sẽ chia sẻ phát hiện và giải pháp với các chất 
gây ô nhiễm với các nhóm (có thể tìm thấy gợi ý về các giải pháp khả thi ở mặt sau của thẻ).  
Phát phong bì có hình ảnh Velcro, giẻ lau và bút mực khô rồi cho học sinh thời gian hoàn thành 
hoạt động.   

5. Khi còn ba phút, yêu cầu các nhóm tập trung lại với nhau.   
6. Yêu cầu một nhóm chia sẻ về một trong những chất gây ô nhiễm và cách nó xâm nhập vào 

Puget Sound.  Dán hình ảnh lên bảng trắng lớn.  Hỏi tất cả mọi người: "có nhóm nào khác tìm 
thấy chất gây ô nhiễm này trên bản đồ của mình không? Đánh dấu tích cho các nhóm tìm được 
chất này. Giải pháp để loại bỏ chất gây ô nhiễm này là gì?" (có thể tìm thấy gợi ý về các giải 
pháp khả thi ở mặt sau của thẻ).  Khi học sinh kể tên các giải pháp, hướng dẫn các em loại bỏ 
chất gây ô nhiễm đó và xóa đường đi của nó đến Puget Sound.  Nếu thời gian cho phép, hỏi 
thêm ví dụ và làm theo cùng quy trình đó. Trước khi học sinh chuyển vị trí, yêu cầu các em đặt 
tất cả những hình ảnh Velcro còn lại, bút tẩy khô và giẻ lau vào hộp của nhóm mình và xóa sạch 
bản đồ. Nếu còn nhiều thời gian, yêu cầu từng nhóm chia sẻ nhanh về chất gây ô nhiễm của 
mình. Nếu có thêm thời gian, yêu cầu các nhóm nghĩ những giải phép mà các em có thể thực 
hiện trong cộng đồng của mình. Chúng ta có thể thay đổi gì cho tương lai?  

7. Đảm bảo xóa bảng trắng và bản đồ lưu vực sông địa phương và sẵn sàng cho lượt tiếp theo. 
 

 
Sau 13 phút, Nhóm A và B đổi chỗ (4 phút chuyển tiếp) 
 
 
Kết Thúc: Vậy thì chúng ta có thể làm gì? (5 phút - tại trạm cuối cùng)  

1. Nói với học sinh rằng chúng ta vừa hoàn tất việc khám phá lưu vực sông bằng các mô hình và 
bản đồ. Chúng ta biết nhiều hơn về Lưu Vực Sông Puget Sound và các lưu vực sông địa 
phương nơi chúng ta sống và đi học. Nhắc nhở học sinh rằng tất cả chúng ta đều sống trên một 
lưu vực sông, và lưu vực sông đó góp phần vào sự ô nhiễm tại các con lạch, sông và Puget 
Sound.  

 
2. "Tôi biết là các bạn cảm thấy có thật nhiều vấn đề! Nhưng hôm nay chúng ta cũng đã tìm hiểu về 

giải pháp." Yêu cầu học sinh quay sang bạn bên cạnh và thảo luận câu hỏi sau: Bạn nghĩ bạn có 
thể làm gì để ngăn ngừa ô nhiễm tại trường học hoặc nơi bạn sống? Cho học sinh 2 phút để thảo 
luận; sau một phút nhắc nhở các em để người còn lại chia sẻ ý tưởng của mình nếu bạn đó chưa 
chia sẻ. Nếu hết giờ, yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi này trong thời gian các em di chuyển 
sang trạm tiếp theo. 


