
 



HOẠT ĐỘNG: CHẠY ĐUA- ĐUÔI RÙA Ở ĐÂU 

Mục tiêu: Giúp các em hiểu được cấu tạo cơ thể của rùa biển 

Thời gian: 10 phút 

Chuẩn bị: Chơi theo cặp 

Tổ chức hoạt động 

1. Giới thiệu tên hoạt động 

2. Giải thích luật chơi 

 Chia người chơi theo từng cặp. Người số 1 đóng giả làm rùa biển và nằm trên sàn. Người 

số 2 đóng vai nhà khoa học về rùa biển và đứng cạnh rùa biển.  

 Khi quản trò đọc to tên các bộ phận cơ thể rùa thì người nhà khoa học phải chạy đến 

chỗ bộ phận đó và đặt tay mình lên trên hoặc chỉ vào bộ phận đấy, đồng thời con rùa 

cũng phải nó to tên bộ phận cơ thể đó.  

 Kết thúc một lượt chơi, đổi vai nhà khoa học và rùa biển. Quản trò đọc to lần nữa những 

bộ phận cơ thể rùa ngẫu nhiên và nhanh hơn lần trước để người chơi thấy trò chơi khó 

hơn. Cặp đôi nào thực hiện nhanh nhất đúng nhất sẽ dành chiến thắng. 

Gợi ý: Các bộ phận cơ thể rùa 

1. Mắt 

2. Cổ 

3. Chân chèo phía trước (trái/phải) 

4. Chân chèo phía sau (trái/phải) 

5. Đầu  

6. Đuôi 

7. Mai trên 

8. Mai dưới 

3. Tổng kết 

Quản trò mời người chơi chia sẻ điều nhớ nhất trong khi chơi, và tổng kết nội dung 

về chức năng của các bộ phận của cơ thể của rùa biển. Khen thưởng các cặp đôi chiến 

thắng. 



 

HOẠT ĐỘNG: NẾU TÔI LÀ... 

Mục tiêu: Giúp người chơi hiểu được các mối đe dọa đến vòng đời của rùa biển 

Thời gian: 30 phút 

Chuẩn bị:  

 Chia thành nhóm chơi (5-7 người) 

 Các tờ giấy ghi sẵn các tình huống. 

Tổ chức hoạt động 

1. Giới thiệu tên hoạt động 

2. Hướng dẫn hoạt động 

 Quản trò đưa mỗi nhóm một tờ giấy ghi sẵn tình huống, các nhóm có 10 phút để đóng 

lại tình huống đó.  

 Hết thời gian các nhóm lần lượt lên trình bày các đoạn tình huống. Nhóm nào diễn hay 

nhất và đúng nhất sẽ dành chiến thắng. 

Gợi ý:  

Một bạn cùng gia đình mình đi du lịch biển đến một cửa hàng có bán các chú rùa biển, bố mẹ 

bạn ấy có ý định mua về, và đang trao đổi thỏa thuận với người bán hàng để mua các bạn rùa, 

các bạn rùa nhỏ đang gặp nguy hiểm. Vậy trong tình huống này nếu là bạn ấy các em sẽ làm gì 

để bảo vệ các bạn rùa biển. Hãy đóng lại tình huống trên. 

3. Tổng kết 

Quản trò mời người chơi chia sẻ nội dung mình nhớ nhất, và tổng kết nội dung trò chơi. 

Khen thưởng nhóm thắng cuộc. 

 

 



HOẠT ĐỘNG: CHU KÌ SỐNG CỦA RÙA BIỂN 

Thời gian : 20 phút 

Mục tiêu: Giúp các em hiểu được vòng đời của rùa biển 

Chuẩn bị:  

 Bức tranh vòng đời của rùa biển 

 Các ô giấy có ghi hiểm họa đến rùa biển 

 Tổ chức chơi theo cá nhân hoặc chơi theo nhóm (mỗi nhóm 3 bạn)  

Tổ chức hoạt động: 

1. Giới thiệu tên hoạt động 

2. Hướng dẫn hoạt động 

 Mỗi người/nhóm sẽ đóng vai rùa biển, tất cả sẽ di chuyển về vạch cuối lớp. Để bắt đầu 

chu kì sống của rùa biển. 

 Lần lượt từng người chơi bị bịt mắt và sẽ di chuyển từ vạch cuối lớp đến đích để trở 

thành rùa trưởng thành, giữa khoảng cách từ cuối lớp đến vạch đích sẽ có các ô ghi các 

mối đe dọa đến rùa biển. Nếu dẫm phải các ô đe dọa thì bạn rùa sẽ chết, không thể trở 

thành rùa trưởng thành. Người chơi và nhóm chơi nào vượt qua thành công trở thành 

rùa sẽ chiến thắng. 

 

 



Chú giải: 

 Màu xanh là vạch cuối lớp 

 Màu đen là về đích 

 Các ô màu là các ô giấy có ghi hiểm họa 

 Một số hiểm họa đến vòng đời của rùa biển 

o Mất bãi đẻ do hoạt động của con người (lấn biển, xây dựng,...) 

o Vướng vào các lưới đánh cá của ngư dân 

o Săn bắn và buôn bán trái phép trứng, thịt và mai rùa 

o Rùa biển vướng vào hoặc ăn phải túi ni lông, rác thải 

o Bị va phải tàu thuyền 

o Môi trường sống bị hủy hoại do ô nhiễm biển, biến đổi khí hậu 

3. Tổng kết:  

Quản trò tổng kết lại nội dung hoạt động và yêu cầu mỗi người chơi/nhóm chia sẻ điều 

nhớ nhất trong trò chơi và khen thưởng người chơi/nhóm thắng cuộc.  

 

 


