
 



HOẠT ĐỘNG: BẢO VỆ TRAI TAI TƯỢNG 

Thời gian: 10 phút 

Mục tiêu: Giúp người chơi hiểu được các mối đe dọa đến trai tai tượng và có các hành động 

tích cực bảo vệ loài sinh vật này. 

Chuẩn bị:  

 Giấy, bút.  

 Tổ chức chơi nhóm, mỗi nhóm từ 3-5 bạn. 

Tổ chức hoạt động:  

1. Giới thiệu tên hoạt động 

2. Hướng dẫn hoạt động 

 Cách chơi 1:  

o Quản trò yêu cầu các nhóm trong vòng 5 phút viết ra các mối đe dọa và các 

hành động tích cực bảo vệ trai tai tượng.   

o Sau 5 phút, các nhóm sẽ lần lượt trình bày. Quản trò tổng kết nhóm nào đưa ra 

nhiều mối đe dọa và hành động  tích cực nhất sẽ dành chiến thắng.  

 Cách chơi 2:  

o Quản trò phát cho mỗi nhóm các thẻ giấy ghi sẵn các mối đe dọa và hành động 

bảo vệ.  

o Trong vòng 3 phút, các nhóm phân loại được nhóm mối đe dọa và hành động 

bảo vệ. 

o Nhóm nào phân loại nhanh nhất và đúng nhất sẽ dành chiến thắng.  

Gợi ý một số hành động: 

Mối đe dọa:  

 Khai thác trai tai tượng làm thức ăn và lấy vỏ 

 Đổ chất thải ra biển 

 Đánh bắt quá mức 



 Dùng chất độc và chất nổ khi khai thác 

Hành động tích cực:  

 Không đổ chất thải chưa qua xử lý ra biển 

 Tìm hiểu về trai tai tượng 

 Ủng hộ các chương trình bảo vệ trai tai tượng 

 Không mua bán trai tai tượng 

3. Tổng kết 

 Kết thúc hoạt động, quản trò mời người chơi chia sẻ điều nhớ nhất trong trò chơi và 

khen thưởng nhóm thắng cuộc.  

 Quản trò đặt câu hỏi cho nhóm và thảo luận: 

 Vậy có những hiểm họa nào đe doa đến trai tai tượng 

 Và chúng ta phải làm gì để bảo vệ trai tai tượng 

  



HOẠT ĐỘNG: NUÔI TRAI TAI TƯỢNG 

Thời gian : 10 phút 

Mục tiêu: Giúp các em hiểu được vòng đời của trai tai tượng  

Chuẩn bị:  

 Bức tranh vòng đời của trai tai tượng 

 Phấn, bảng hoặc giấy bút 

 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 

 Cách chơi 1:  

o Quản trò đưa ra bức tranh về vòng đời của trai tai tượng, yêu cầu các bạn ghi 

nhớ trong vòng 1 phút.  

o Kết thúc thời gian ghi nhớ, các bạn có 5 phút để vẽ lại vòng đời. 

o Nhóm nào vẽ nhanh nhất, đẹp nhất, đúng nhất sẽ dành chiến thắng.  

 Cách chơi 2: 

o Mỗi người/nhóm sẽ đóng vai trai tai tượng.   

o Quản trò sẽ đưa ra các câu hỏi về sự phát triển của trai tai tượng.  

o Mỗi người chơi/nhóm nào trả lời đúng sẽ được phát triển lên giai đoạn tiếp 

theo.  

o Người chơi/nhóm nào trả lời sai sẽ đứng nguyên tại vị trí cũ.  

o Người chơi/nhóm nào hoàn thành vòng đời sớm nhất sẽ thắng.  

Gợi ý: Các câu hỏi liên quan đến vòng đời: 

 Một năm trai tai tượng đẻ bao nhiêu trứng? (Khoảng 1 triệu trứng) 

 Sau bao nhiêu ngày thì trai tai tượng hình thành vỏ? (Sau một tuần) 

 Trai tai tượng sống được bao nhiêu năm? (100 năm hoặc hơn) 

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.  



HOẠT ĐỘNG: ĐÁNH BẮT TRAI TAI TƯỢNG 

Thời gian:  20 phút 

Mục tiêu:  Nâng cao ý thức bảo vệ trai tai tượng của các bạn học sinh  

Chuẩn bị:  

Số lượng người chơi: 15-20 người 

Tổ chức hoạt động: 

1. Giới thiệu tên hoạt động   

2. Hướng dẫn hoạt động 

Chọn ra 3 người làm ngư dân và 6 người làm trai tai tượng, những người còn lại đứng xung 

quanh đóng vai cộng đồng.  

 Lượt thứ nhất:  những người đại diện cộng đồng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn 

rộng, những người ngư dân và trai tai tượng đứng trong vòng tròn và xoay lưng vào 

nhau. Khi quản trò nói bắt đầu, ngư dân sẽ đuổi bắt những người làm trai tai tượng và 

được phép chạy ra ngoài vòng tròn. 

 Lượt thứ hai: những người đại diện cộng đồng vẫn nắm tay tạo thành vòng tròn nhưng 

sẽ tìm cách ngăn cản không cho ngư dân bắt được trai tai tượng. 

 Lượt này cho thấy nỗ lực của cộng đồng trong việc ngăn đánh bắt quá mức. 

 Lượt thứ ba: quản trò vẽ thêm một vòng tròn nhỏ bên trong. Vòng tròn nhỏ này là vùng 

bảo vệ, con trai nào chui được vào vòng tròn này sẽ không bị bắt. Lượt chơi này cho 

thấy tầm quan trọng của vùng cấm đánh bắt đối với các loài sinh vật quý hiếm.  

3. Tổng kết  

 Quản trò tổng kết lại nội dung, thảo luận: 

 So sánh lượt chơi nào (được bảo vệ hay không bảo vệ) trong đó ngư dân bắt được 

nhanh và nhiều trai nhất. 

 Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng thì chuyện gì sẽ xảy ra với các bạn trai tai 

tượng?  

 Làm cách nào để các bạn trai tai tượng được sống tốt nhất, có thể gợi ý: tạo lập các khu 

bảo tồn, tuyên truyền giáo dục… 


