
 
 

Các môn nghệ thật có thể mang lại rất nhiều niềm vui, nhưng cũng giống như bất kỳ những điều hữu ích khác, chúng cũng có thể 

có nhiều thách thức. Học chơi một nhạc cụ, hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật hay một câu chuyện hoặc nhảy thành thạo một 

điệu nhảy đòi hỏi trẻ phải nỗ lực vượt qua được những khoảnh khắc khó khăn và thường là nhàm chán. Mặc dù bỏ cuộc là điều dễ 

làm nhưng kiên trì theo đuổi lại là việc đáng làm. 

 
 

Các môn nghệ thuật sáng tạo trong thời kỳ phong tỏa 
 

Có rất nhiều điều sẽ giúp chúng ta vượt qua thời kỳ đầy biến động này, như sức khỏe thể chất, khoa học và kiến thức của 

chúng ta về phòng chống bệnh tật, và tất nhiên là cả việc kết nối với những người xung quanh. Còn nghệ thuật là điều sẽ 

giúp chúng ta luôn sống một cách trọn vẹn. Trong suốt thời kỳ đại dịch, thế giới đã tìm đến nghệ thuật để tìm thấy sự thoải 

mái, niềm hy vọng, tinh thần đoàn kết và sự hài hước. Các cuốn sách, bộ phim và câu chuyện đã giúp chúng ta cảm thấy 

được  giải thoát và thư giãn. Âm nhạc, thơ ca và các tác phẩm nghệ thuật đã giúp chúng ta thể hiện được những cảm xúc 

mà từ ngữ không thể diễn tả được. Có thể thấy rõ là giờ đây thế giới cần đến nghệ thuật để có thể tồn tại. Tương tự như 

vậy, nghệ thuật có thể giúp các bạn trẻ vượt qua những kìm hãm của việc phải học ở nhà. Các hoạt động nghệ thuật có 

thể mang lại khoảng thời gian vô cùng cần thiết để tránh xa màn hình, cũng như cơ hội để suy nghĩ sáng tạo và giải quyết 

vấn đề một cách độc lập. Thêm vào đó, nghệ thuật cũng có thể cuốn hút người ta hàng giờ! 
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Các mẹo để khuyến khích sáng tạo 

Thực tế hiển nhiên 

 
Nghệ thuật là một phần trong chương trình học ở Úc, và bao 

gồm Nhảy/Múa, Kịch, Âm nhạc, Nghệ thuật Thị giác và (ở tất 

cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ ngoại trừ NSW) Nghệ 

thuật Truyền thông.  

Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần hai giờ hoạt động nghệ 

thuật mỗi tuần sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần và sức khỏe 

tổng thể 

Một nghiên cứu về những học sinh tham gia đều đặn vào hoạt 

động nghệ thuật cho thấy chúng có thành tích tốt hơn so với 

các bạn đồng trang lứa trong phát triển khả năng đọc, ngôn 

ngữ và toán học 

Nghệ thuật giúp phát triển các kỹ năng mà nhà tuyển dụng 

đánh giá cao, chẳng hạn như sáng tạo, giải quyết vấn đề, tư 

duy phản biện, chức năng điều hành và trí tuệ cảm xúc 

 
Chúng ta có thể làm gì trong thời gian phong tỏa? 

 
Bạn không cần đến các thiết bị đắt tiền như nhạc cụ, giá vẽ hoặc 

giày khiêu vũ mới có thể khuyến khích một chút sáng tạo. Nghệ 

thuật là ngôn ngữ tự nhiên của trẻ em - trẻ chơi trò đóng vai, hát, 

vận động, nhảy múa, vẽ và sáng tạo một cách tự nhiên. Trong thời 

gian phong tỏa, chúng có thể tìm đến các ngôn ngữ tự nhiên này 

thông qua hoạt động chơi và khám phá. 

 
Khuyến khích trẻ vui chơi 

 
Áp lực từ việc học ở nhà, phải chia sẻ không gian với cả gia đình, 

nhớ bạn bè...từng đó là quá nhiều đối với trẻ. Một số cách giảm 

căng thẳng tốt nhất có thể là trở lại với hoạt động vui chơi, điều 

này sẽ kích hoạt khả năng sáng tạo của trẻ, giúp chúng biết chấp 

nhận rủi ro, suy nghĩ tự do hơn và trở nên độc lập. Một số  hoạt 

động đơn giản để khuyến khích trẻ vui chơi bao gồm: 

 
Những cặp mắt vui nhộn: Hãy mua hoặc tự làm ra các cặp mắt và 

khuyến khích trẻ di chuyển quanh nhà, dán các cặp mắt đó lên đồ 

dùng để tạo ra các khuôn mặt. Hoạt động này cũng sẽ giúp giải trí 

cho cả nhà khi khám phá chúng trong suốt thời gian phong tỏa. 

 
Vừa đi bộ vừa quan sát: Quan sát kỹ đóng vai trò rất quan trọng 

đối với óc sáng tạo. Mỗi ngày khi bạn đi bộ, hãy nói con chụp ảnh 

5 thứ tương ứng với một chủ đề nào đó. Ví dụ, 5 thứ có màu tím, 

5 đường cong lượn sóng, 5 ví dụ về sự lặp lại, 5 biển báo thú vị, 

v.v. …. 

 
Biến hình từ một chiếc khăn quàng: Cuộn hoặc gấp một chiếc khăn 

quàng cổ để tạo ra càng nhiều đồ vật càng tốt, ví dụ: bàn chải đánh 

răng, chú chó con, ván lướt sóng. Trẻ có thể cho một người xem 

đồ vật đó và xem liệu người đó có thể đoán ra được đồ vật đó là 

gì không. 

  

  Thời gian sáng tạo 
 

Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng sự buồn chán trong thời gian phong 

tỏa lại có thể mở ra cánh cửa đến với trí sáng tạo. Đó là bởi sự 

buồn chán tạo động lực cho trẻ phải tìm ra các giải pháp sáng tạo 

của riêng chúng để đối phó với sự nhàm chán. Vui chơi sáng tạo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rất quý giá đối với trẻ, đặc biệt nếu chúng có thể tự tạo ra một thế  

giới khác. 

 
Tạo ra một thế giới khác: Trẻ nhỏ có thể tạo dựng lại cửa hàng, 

sở thú hoặc lâu đài hoặc các thế giới tưởng tượng. Học sinh lớn 

hơn có thể tạo dựng lại vô số địa điểm mà chúng ta không thể đến 

thăm tại thời điểm hiện tại, chẳng hạn như phòng trưng bày, địa 

điểm trình diễn thời trang hoặc khu khai quật khảo cổ. Hãy tham 

gia và tương tác nếu bạn được trẻ mời đến thăm địa điểm của 

chúng. 

 
Phục trang được tái chế: Sử dụng các vật dụng an toàn 

từ đồ tái chế của bạn, con bạn có thể tạo ra các món đồ 

quần áo cho bản thân và gia đình để tổ chức một cuộc 

diễu hành trình diễn thời trang. 

 
Thời gian dành cho các câu chuyện: Gần đây tôi có nghe một đứa 

trẻ nói rằng nó không bao giờ viết bất kỳ cái gì khác nếu không 

phải là phục vụ cho việc học. Viết sáng tạo là một kỹ năng tuyệt 

vời kết hợp khả năng đọc viết với trí tưởng tượng, nuôi dưỡng 

niềm yêu thích viết lách. Khó có thể sáng tạo khi không có thứ gì, 

vì vậy cung cấp những điều kiện ràng buộc tạo điều kiện cho sự 

sáng tạo là yếu tố quan trọng giúp tạo ra các ý tưởng mới. Chọn 

ba điều kiện ràng buộc để phát triển câu chuyện, chẳng hạn như 

bối cảnh (thực hoặc tưởng tượng), một đồ vật và một siêu năng 

lực, và yêu cầu trẻ viết, vẽ hoặc kể một câu chuyện có bao gồm 

cả ba thứ đó. Hãy tham gia cùng trẻ bằng cách cho bản thân bạn 

và trẻ 15 phút để viết nên câu chuyện, và sau đó đọc cho nhau 

nghe để so sánh. 

 
Nghệ thuật cho người khác 

 
Sáng tạo nghệ thuật dành cho người khác có thể là một trong 

những hoạt động bổ ích. Hiện đang có một trào lưu đầy ý nghĩa là 

sơn các hòn đá với màu sắc tươi sáng hoặc mang thông điệp của 

hy vọng dành cho cộng đồng. Các bạn trẻ có thể làm thiệp tặng 

những người chúng nhớ hoặc những hàng xóm đang gặp khó khăn. 

Chúng có thể học một bài hát hoặc nhảy một điệu nhảy mà chúng 

có thể ghi lại để tặng một người bạn hoặc thành viên gia đình để 

mang đến niềm vui cho họ. 



 

Học một kỹ năng mới                                                                     Các đường link hữu ích: 

Với các hoạt động đòi hỏi phải tham gia trong thời gian

dài hơn và liên tục, thời gian phong tỏa tạo điều kiện phát triển 

kỹ năng mới, chẳng hạn như chơi nhạc cụ, biểu diễn múa rối 

hoặc học các trò ảo thuật. Nếu con bạn yêu thích âm nhạc, 

hãy tải xuống ứng dụng piano miễn phí trên điện thoại hoặc 

máy tính bảng và một số bản nhạc dễ để chúng có thể học một 

bài hát đơn giản. Các hoạt động như biểu diễn múa rối hoặc 

biểu diễn ảo thuật, chuẩn bị một điệu nhảy/múa hoặc chơi một 

bản nhạc đòi hỏi cần có sự tập trung, luyện tập và cuối cùng là 

khả năng biểu diễn trong một tình huống cụ thể. Hãy khuyến 

khích con bạn chuẩn bị, cải thiện và luyện tập cho đến khi 

chúng sẵn sàng. Và khi chúng biểu diễn, khuyến khích chúng 

không bắt đầu lại nếu mắc lỗi. Buổi biểu diễn vẫn phải tiếp tục! 

Các hoạt động sáng tạo từ Polyglot 

https://www.polyglot.org.au/polyglot-at-home/   

Nhà hát Opera kỹ thuật số 

https://www.sydneyoperahouse.com/forthekids  

 

Triển lãm trực tuyến từ Phòng trưng bày nghệ thuật 

NSW (NSW Art Gallery) 

https://www.artgallery.nsw.gov.au/  

 
Kids Couch Concert (Buổi hòa nhạc trên ghế sofa dành cho 

trẻ) https://vimeo.com/ondemand/kidscouchconcert 

 
Các hoạt động sáng tạo (bao gồm các hoạt động bằng ngôn 

ngữ Auslan) từ Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại (Museum of 

Contemporary Art) 

https://www.mca.com.au/learn/adults/creative-insights- 

approaches-art/  

 
Sáng tạo mỗi ngày từ VicHealth 

https://www.vichealth.vic.gov.au/be-healthy/everyday- 

creativity-at-home-during-lockdow

 
 

  

 

 

 

 

 

          Điều cần ghi nhớ 

 

Các môn nghệ thật có thể mang lại rất nhiều niềm vui, nhưng 

cũng giống như những điều hữu ích khác, chúng cũng có thể 

có nhiều thách thức. Học chơi một nhạc cụ, hoàn thành một 

tác phẩm nghệ thuật hoặc một câu chuyện hoặc thành thạo 

một điệu nhảy đòi hỏi trẻ phải nỗ lực vượt qua được những 

khoảnh khắc khó khăn và thường là nhàm chán. Mặc dù bỏ 

cuộc là rất dễ nhưng kiên trì theo đuổi là việc đáng làm. 

 
Nghệ thuật có thể gây bừa bộn, nó có thể rất ồn ào hoặc 

không chắc chắn. Đừng hoảng sợ nếu ban đầu con bạn 

không biết chúng đang tạo ra những gì. Sáng tạo đòi hỏi cần 

có không gian để thỏa sức vùng vẫy. 

 
Bạn không cô đơn. Có cả một thế giới nghệ thuật ngoài kia 

và  đặc biệt hiện nay là có trên trực tuyến để giúp chúng ta 

vượt qua đại dịch. Hãy tham quan phòng trưng bày ảo và hỏi 

con bạn xem chúng thích tác phẩm nghệ thuật nào và tại sao. 

Xem "Buổi hòa nhạc trên ghế sofa" hoặc ghé thăm Nhà hát 

Opera mà không cần phải rời khỏi nhà. 
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