
Winter Camp 
 
     
Week 1:  

Day 1:  
Ông già Noel Đi 

Nghỉ Mát 

Day 2:  
Động Vật Xứ 

Nhiệt Đới Mừng 
Giáng Sinh 

Day 3:  
Món Quà Giáng 

Sinh 

Day 4:  
Chủ đề Cây Noel 

Day 5: 
Đồ Trang Trí Cây 

Noel 

Ông già Noel 
muốn đi nghỉ mát 
ở trên biển. Vẽ 
một bức tranh về 
ông già Noel 
trượt ván trên 
biển. 

Giáng Sinh được 
ăn mừng ở khắp 
mọi nơi, ngay cả 
chim hồng hạc 
cũng muốn mừng 
Giáng Sinh. Hãy 
tạo ra một con 
hồng hạc đang 
đội nón Noel. 

Gói quà cho 
những người 
thân của bạn với 
những hình ảnh 
về nhiệt đới. Tạo 
ra giấy gói quà 
theo chủ đề nhiệt 
đới bằng những 
kỹ thuật in đơn 
giản.  

Cây thông Noel 
thường được 
trang trí bằng 
những hình ảnh 
mùa đông và 
Giáng Sinh. Tạo 
ra một cây thông 
Noel với hoa 
nhiệt đới và 
những hình ảnh 
khác. 

Trang trí cây 
Noel với những 
vật dụng liên 
quan đến rừng 
nhiệt đới. Tạo ra 
những bông hoa 
nhiệt đới bằng 
giấy để trang trí 
cây Noel của bạn. 

Trong thời gian 
nghỉ mát, ông già 
Noel có chiếc áo 
“chất” nhất. Bạn 
nghĩ là nó nhìn ra 
sao? Hãy vẽ chiếc 
áo cho ông già 
Noel. 

Một cơn gió lạnh 
đang thổi qua 
khu rừng nhiệt 
đới. Những chú 
chim mặc lên 
mình những bộ 
đồ ấm áp để chào 
đón mùa đông 
tới. Vẽ một cảnh 
vật ở rừng nhiệt 
đới mà có nhiều 
chú chim mặc đồ 
mùa đông. 

Bạn có thể tặng 
bạn bè những 
tấm thiệp chúc 
mừng đặc biệt. 
Tạo ra thiệp chúc 
mừng Giáng Sinh 
với những hình 
ảnh nhiệt đới. 

Khi những con cá 
nhiệt đới đang ăn 
mừng Giáng Sinh, 
chúng cũng có 
cây Giáng Sinh 
riêng của mình. 
Tạo ra một nhánh 
san hô được 
trang trí với đồ 
vật Giáng Sinh. 

Cây Noel của bữa 
tiệc dưới nước 
không thể thiếu 
đồ trang trí trên 
ngọn cây. Tạo ra 
một con sao biển 
bằng đất sét để 
trang trí ngọn cây 
Noel của bạn. 

Dù đang đi nghỉ 
mát, ông vẫn là 
ông già Noel nên 
ông tiếp tục đội 
chiếc nón đặc 
trưng. Nhưng 
trong kì nghỉ này 
ông muốn nón 
của mình cũng 
nên có thêm màu 
sắc. Cùng vẽ chiếc 
nón mà bạn nghĩ 
sẽ phù hợp với 
ông.  

Khi những chú 
chim đang chuẩn 
bị cho mùa đông, 
những con cá 
vùng nhiệt đới 
cũng đang chuẩn 
bị cho một bữa 
tiệc Giáng Sinh. 
Tạo ra một bức 
tranh về những 
con cá có một 
bữa tiệc vui vẻ. 

Ông già Noel đi 
khắp mọi nơi để 
tặng quà cho 
những bạn nhỏ 
ngoan vào ngày 
Giánh Sinh. Tạo 
ra một bức tranh 
về ông già Noel 
bay qua bãi biển 
lúc hoàng hôn. 

Lấy cảm hứng từ 
hoạ sĩ đồ hoạ M. 
C. Escher, tạo 
hình cây Noel 
theo kiểu 
tessellation bằng 
những kỹ thuật in 
đơn giản.  

Trái dứa là biểu 
tượng cho miền 
nhiệt đới, như 
trái thông là biểu 
tượng cho mùa 
đông. Kết hợp hai 
hình ảnh này với 
nhau để tạo ra 
trái thông hình 
trái dứa.  

 
 
 
 
 



 
 

Week 2:  
Day 1:  

Phong Cảnh Mát 
Lạnh 

Day 2:  
Câu Chuyện 
Nutcracker 

Day 3:  
Ngày Đầu Năm 

Day 4:  
Khu rừng Mùa 

Đông 

Day 5: 
Mùa Đông vs. 

Nhiệt đới  
Tông màu nhiệt 
đới luôn luôn có 
nhưng màu sắc 
rực rỡ. Để thể 
hiện một mùa 
đông nhiệt đới, 
tạo ra một bức 
tranh về một khu 
rừng nhiệt đới 
bằng những màu 
sắc lạnh lẽo. 

“Nutcracker” là 
một vở ba lê nổi 
tiếng hay được 
trình diễn vào 
mùa đông. Tạo ra 
một bức tranh về  
những nhân vật 
và hình ảnh ở 
trong vở ba lê 
này. 

 Khu rừng mùa 
đông lúc nào 
cũng được bao 
phủ với tuyết. 
Hãy cho thêm 
màu sắc vào 
trong khu rừng 
bằng cách sử 
dụng ống hút để 
thổi màu ra 
những nhánh cây 
đa sắc. 

Tạo ra một bức 
tranh về một 
khung cảnh mùa 
đông trên hồ 
phản chiếu hình 
ảnh nhiệt đới ở 
mặt bên kia. 

Những cửa sổ 
kính màu thường 
diễn tả những 
hình ảnh từ Kinh 
Thánh. Tạo ra 
một miếng kính 
màu với những 
hình ảnh khu 
vườn nhiệt đới. 

Nutcracker là 
một người lính 
mặc quân phục. 
Theo chủ đề mùa 
đông nhiệt đới, 
vẽ một trang 
phục hè đặc sắc 
cho người lính 
này. 

 Tạo ra một khu 
rừng đa sắc trên 
một khăn tay 
bằng những kỹ 
thuật in đơn giản. 

Tạo ra một bông 
tuyết bằng giấy 
đã được trang trí 
với nhiều màu 
sắc và hoa lá.  

Phong cảnh mùa 
đông thường sử 
dụng những màu 
đơn sắc của màu 
xanh. Tạo ra một 
bức tranh phong 
cảnh rừng núi với 
nhiều màu rực 
rỡ.  

Trong câu truyện, 
ta thấy những 
nàng tiên nhảy 
múa trong những 
bộ trang phục 
đẹp long lanh mà 
thanh lịch. Tạo ra 
một con rối với 
hình dáng nàng 
tiên mặc trang 
phục hoa nhiệt 
đới. 

 Lấy cảm hứng từ 
hoạ sĩ đương đại 
Yayoi Kusama, 
tạo ra một khu 
rừng mùa đông 
với dấu chấm làm 
bằng ngón tay. 

Sử dụng giấy màu 
và giấy hoa đã 
được làm từ hoạt 
động trước để 
gấp thành những 
cột băng. 

 
 
 
 
 


