
 

GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG STEM “CHẾ TẠO CÁNH TAY 

ROBOT THUỶ LỰC” 

1. Mô tả hoạt động 

  Mô tả chung 

  

 HS tìm hiểu và vận dụng kiến thức về nguyên lý Pascal và sự truyền áp 

suất chất lỏng để thiết kế và chế tạo Cánh tay robot với những tiêu chí cụ thể. Sau 

khi hoàn thành, HS được vận hành sản phẩm, quan sát và đánh giá chất lượng sản 

phẩm. 

  Mô tả kiến thức STEM trong chủ đề 

Khoa học 

(S) 

Công nghệ 

(T) 

Kỹ thuật 

(E) 

Toán học 

(M) 

Nguyên lý 

Pascal; áp suất 

chất lỏng; lực; 

lực ma sát… 

Sử dụng kéo; 

dao dọc giấy; 

Máy vi tính; 

súng bắn keo; 

xi lanh, 

thước… 

Thiết kế bản 

vẽ; lắp ráp sản 

phẩm; điều 

khiển vận 

hành. 

Đo đạc, tính toán 

kích thước các chi 

tiết; vận dụng hình 

khối thiết kế các 

chi tiết của sản 

phẩm. 

2. Mục tiêu của hoạt động 

a. Kiến thức 

 - Trình bày được cấu tạo của “Cánh tay robot thuỷ lực”. 

- Vận dụng được kiến thức về áp suất chất lỏng, nguyên lý Pascal giải thích 

nguyên lý hoạt động của “Cánh tay robot thuỷ lực”. 

- Vận dụng kiến thức về lực, lực ma sát trong việc chế tạo sản phẩm. 

b. Kỹ năng 

Sản phẩm Đối tượng học sinh Thời gian 

Cánh tay robot 

thuỷ lực 
Lớp 10 

Học kỳ 1 – Chuẩn bị cho ngày 

hội tuyển sinh của trường. 



- Thiết kế bản vẽ cho phương án chế tạo “Cánh tay robot thuỷ lực”. 

- Chế tạo, lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. 

- Vận hành, thử nghiệm cải tiến sản phẩm. 

c. Thái độ 

- Có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ. 

- Cẩn thận trong quá trình gia công, lắp ráp 

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 

d. Năng lực 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Năng lực sáng tạo. 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ : thuyết trình, phản biện… 

3. Tiến trình tổ chức hoạt động STEM “Chế tạo Cánh tay robot thuỷ lực” 

Hoạt động 1 : Đặt vấn đề và giao nhiệm vụ 

  Đặt vấn đề 

- GV giới thiệu với HS về nguyên lý Pascal và sự truyền áp suất chất lỏng. 

- Sau đó nêu vấn đề: Áp dụng nguyên lý Pascal và sự truyền áp suất chất lỏng 

người ta đã chế tạo ra nhiều loại máy móc phục vụ đời sống như: Máy ép thuỷ 

lực, máy bơm thuỷ lực, cần cẩu thuỷ lực… 

- Chúng ta cũng có thể tự chế tạo ra những cánh tay robot hoạt động trên nguyên 

lý của các loại máy thuỷ lực này.  

  Chuyển giao nhiệm vụ STEM 

- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ. 

- Vẽ thiết kế sản phẩm trên giấy. 

- Nêu cấu tạo sản phẩm, nguyên liệu cần dùng. 

Hoạt động 2: Học sinh nghiên cứu và xây dựng bản thiết kế 

 HS hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu 



- HS làm việc theo nhóm tại nhà hoặc phòng thí nghiệm tìm hiểu thêm về nguyên 

lý Pascal và sự truyền áp suất chất lỏng, tham khảo thêm trên internet về cách 

chế tạo cánh tay robot thuỷ lực. 

 Đề xuất giả thuyết/giải pháp giải quyết vấn đề 

- Từ các kiến thức đã nghiên cứu, HS tiến hành thảo luận, sau đó cùng phác thảo 

các bản thiết kế “Cánh tay robot thuỷ lực” ra giấy. 

- Trao đổi, sửa chữa, thống nhất để đưa ra bản thiết kế sản phẩm hoàn thiện và 

dự kiến các nguyên vật liệu để chế tạo các chi tiết của sản phẩm. 

 Báo cáo phương án giải quyết vấn đề 

- Các nhóm lần lượt trình bày bản vẽ thiết kế và bảng mô tả sản phẩm. Giải thích 

lý do lựa chọn nguyên vật liệu cho từng chi tiết. 

 GV nhận xét, đánh giá và giao nhiệm vụ 

- GV tổ chức cho các nhóm còn lại nêu câu hỏi, nhận xét về phương án thiết kế, 

bảng mô tả sản phẩm của nhóm bạn; nhóm trình bày trả lời, bảo vệ, thu nhận 

góp ý, đưa ra sửa chữa phù hợp. 

- GV nhận xét, tổng kết và chuẩn hoá các kiến thức liên quan, chốt lại các vấn 

đề cần chú ý, chỉnh sửa của các nhóm.- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà 

triển khai chế tạo sản phẩm theo bản thiết kế. 

Hoạt động 3: Chế tạo và thử nghiệm sản phẩm 

  Chế tạo sản phẩm 

- Dựa vào bản thiết kế đã xây dựng, HS các nhóm tiến hành chuẩn bị nguyên liệu, 

chế tạo, lắp ráp sản phẩm. HS có thể thay đổi một số chi tiết so với bản thiết kế 

ban đầu nếu thấy không phù hợp trong quá trình chế tạo. 

- Nếu gặp khó khăn, HS có thể nhờ đến sự trợ giúp từ GV. 

  Thử nghiệm sản phẩm 

- Sau khi chế tạo xong sản phẩm, HS tiến hành thử nghiệm sản phẩm để kiểm tra 

nguyên lý hoạt động, độ bền sản phẩm… 

- HS trang trí, hoàn thiện sản phẩm và tiến hành thiết kế bảng hướng dẫn các bước 

chế tạo sản phẩm để trình bày trước lớp. 



Hoạt động 4: Trình bày sản phẩm và đánh giá 

  Trình bày sản phẩm 

- Các nhóm trưng bày sản phẩm, thuyết trình và vận hành “Cánh tay robot thuỷ 

lực”. 

  Đánh giá sản phẩm 

- GV chốt lại kiến thức, đưa ra nhận xét, đánh giá về quá trình hoạt động của các 

nhóm; tóm tắt nội dung chính của chủ đề STEM. 

- GV đánh giá kết quả hoạt động của HS dựa trên các tiêu chí đánh giá được xây 

dựng. 

- Học sinh ghi nhận các kết quả và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sản 

phẩm. 

4. Kết quả hoạt động “Chế tạo Cánh tay robot thuỷ lực” 

 



Bản thiết kế sản phẩm Cánh tay robot thuỷ lực lớp 10A1 

Kết quả chế tạo sản phẩm Robot cánh tay thuỷ lực lớp 10A1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhóm trưng bày, báo cáo và vận hành thử nghiệm sản phẩm lớp 10A1 

  



HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO CÁNH TAY ROBOT THUỶ LỰC 

LỚP 10A1 

 

 

 

 

 

Bước 1: Cắt các chi tiết theo bản thiết kế 

 

 

 

 

 

Bước 2: Đánh dấu và đục lỗ các chi tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Ghép phần thân cánh tay robot 

 

 

 

 

 

Bước 4: Đục lỗ 4 ống tiêm và dùng dây 

thít gắn tăm lên để gắn vào thân cánh tay 

robot 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Ghép 2 ống tiêm vào thân cánh 

tay để điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bước 6: Dùng 1 tấm bìa hình chức nhật, 

đục 1 lỗ ở giữa, dùng nắp bút làm trục 

quay của cánh tay robot. 

 

 

 

 

 

Bước 7: Gắn 1 ống tiêm vào phần trục 

quay để điều khiển trục quay khi hoạt 

động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 8: Làm phần kẹp của cánh tay. Lắp 

thêm tấm xốp bề mặt sần để tăng độ ma 

sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 9: Chuẩn bị 4 ống tiên khác, bơm 

màu khác nhau để dễ nhận biết. Bơm các 

màu tương ứng vào dây truyền nước sau 

 

 

 

 

 

 



đó nối các đầu vào ống tiêm để tạo thành 

bộ điều khiển thuỷ lực. 

Bước 10. Điều khiển cánh tay robot bằng 

cách ấn pitong ở các ống tiêm tương ứng 

với các bộ phận. 

 

Hướng dẫn chế tạo Cánh tay robot thuỷ lực lớp 10A1 

 


