HOẠT ĐỘNG: TÔI SẼ SỐNG Ở ĐÂU
Mục tiêu: Giúp người chơi hiểu được vai trò của cỏ biển đối với sinh vật biển
Thời gian: 15 phút
Chuẩn bị: Các bảng tên ghi cỏ biển, và sinh vật biển, giấy, bút
Tổ chức hoạt động
1. Giới thiệu tên hoạt động
2. Hướng dẫn hoạt động


Quản trò chia người chơi thành 2 nhóm có số người bằng nhau, 1 nhóm sẽ đóng vai cỏ
biển, nhóm còn lại sẽ đóng vai các sinh vật biển. Người chơi đóng vai cỏ biển sẽ đứng rải
rác ở trong phòng, yêu cầu các bạn đóng vai sinh vật biển di chuyển về cuối lớp.



Quản trò yêu các sinh vật biển đi tìm kiếm thức ăn, mỗi cỏ biển chỉ cung cấp thức ăn đủ
cho một sinh vật biển vì vậy khi tìm thấy cỏ biển, người chơi đóng vai sinh vật biển, phải
nắm hai tay cỏ biển.



Lượt chơi đầu tiên sẽ có đủ cỏ biển cho tất cả các sinh vật. Sau đó yêu cầu các sinh vật
biển quay trở lại cuối lớp, lượt chơi tiếp theo quản trò cho các bạn cỏ biển rút thăm, bạn
cỏ biển nào rút phải thăm có “nguyên nhân cái chết” sẽ bị loại.



Quản trò yêu cầu các sinh vật biển đi kiếm ăn, lần này số cỏ biển không đủ cho các sinh
vật biển, các sinh vật biển không tìm thấy cỏ biển sẽ bị loại. Tiếp tục chơi cho đến khi
còn một bạn sinh vật biển, người chơi còn lại cuối cùng là người chiến thắng.

Gợi ý: Các nguyên nhân cái chết


Vứt rác ra biển



Đánh bắt các bằng bom mìn



Động cơ của tàu thuyền



Các nhà máy xả nước thải ra biển



Nước thải sinh hoạt theo cống rãnh đổ ra biển

3. Tổng kết
Quản trò mời người chơi chia sẽ điều nhớ nhất trong trò chơi, tổng kết nội dung , khen
thưởng người thắng cuộc.

HOẠT ĐỘNG: CỎ BIỂN LÀ NHÀ CỦA CHÚNG TÔI
Mục tiêu: Giúp người chơi hiểu được vai trò của cỏ biển đối với các sinh vật biển
Thời gian: 20 phút
Chuẩn bị: Giấy, bút màu, chia các nhóm chơi (3-5) người
Tổ chức hoạt động
1. Giới thiệu tên hoạt động
2. Hướng dẫn hoạt động


Quản trò phát giấy và bút màu cho các nhóm chơi, và yêu cầu các nhóm vẽ tranh về các
loài sinh vật sống trong thảm cỏ biển trong vòng 10 phút.



Kết thúc thời gian quản trò yêu cầu đại diện các nhóm lên miêu tả bức tranh về các loài
sinh vật sống trong thảm cỏ biển, và vai trò của cỏ biển đối với các loài này. Kết thúc
hoạt động nhóm nào vẽ đúng nhất, nhiều sinh vật sống trong thảm cỏ biển sẽ dành
chiến thắng.

3. Tổng kết
Quản trò tổng kết lại nội dung và khen thưởng người thắng cuộc.

HOẠT ĐỘNG: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP CỎ BIỂN
Mục tiêu: Giúp người chơi có ý thức và hành động bảo vệ cỏ biển
Thời gian: 20 phút
Chuẩn bị: Giấy, bút, các nhóm chơi từ 3-5 người
Tổ chức hoạt động
1. Giới thiệu tên hoạt động
2. Hướng dẫn hoạt động


Quản trò phát cho các nhóm một danh sách các mối đe dọa đến cỏ biển. Các nhóm sẽ
viết ra những lời khuyên ngắn gọn mà các em sẽ nói với mọi người để giảm các mối đe
dọa đó (thời gian để viết là 10 phút).



Kết thúc thời gian các nhóm trình bày các lời khuyên của mình, nhóm nào đưa ra được
nhiều lời khuyên đúng nhất sẽ dành được chiến thắng.

3. Tổng kết
Quản trò mời người chơi chia sẻ điều nhớ nhất trong hoạt động, và tổng kết lại nội
dung, khen thưởng nhóm thắng cuộc.

