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1. Cùng nhau ứng phó

a. Mục đích:

Nhằm giáo dục các em ý thức về sự an toàn trong thiên tai, biết tự bảo vệ mình, biết
cách phòng ngừa và ứng phó để giảm rủi ro do một số loại hình thiên tai thường xảy ra
tại địa phương gây ra.

b. Cách chơi

Trò chơi được thực hiện trên nguyên tắc: “Làm theo lời nói, không làm theo hành
động”. Gồm các động tác kèm theo khẩu lệnh như sau:

Giáo viên Tổng phụ trách (GVTPT) hô:

“Mưa” các em đáp “chú ý/nghe thời tiết/nghe đài” (có thể chọn một trong số các khẩu
lệnh đáp trên hoặc b iến tấu thêm cho chính xác và phù hợp) đồng thời đưa hai tay che
sau tai làm động tác lắng nghe.

“Bão” các em đáp “ở trong nhà/Chằng chống” đồng thời hai tay đưa lên cao lòng bàn tay
nắm chặt.

“Lụt” các em đáp “Không lội/Di dời/cẩn thận…” đồng thời nhảy lên đưa hai tay lên cao.

c. Luật chơi

Bắt đầu trò chơi, GVTPT sẽ lặp lại mỗi động tác kèm theo khẩu lệnh vài lần để các em
có thể làm quen. Sau đó, GVTPT hô 01 khẩu lệnh bất kỳ nhưng sẽ cố tình làm động tác
sai so với quy đinh. Nếu em nào thực hiện động tác sai theo GVTPT sẽ bị đứng riêng ra
ngoài để nhận các hính thức phạt vui.

d. Chú ý

GVTPT có thể linh động thay đổi khẩu lệnh cho phù hợp và thực hiện các hành động
phong phú hơn.

2. Chuyển đồ đạc trước khi lũ đến

a. Mục đích

Nhằm giáo dục các em ý thức chuẩn bị để phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, biết
giúp bố mẹ di chuyển, bảo quản những vật dụng cần thiết trước khi lũ đến.

b. Chuẩn bị

Xếp theo đội hình hàng dọc, có thể chia từ 2 đến 4 đội chơi với số học sinh ở mỗi đội
bằng nhau.

Kẻ 2 đến 4 vạch phía trước tùy theo số lượng đội chơi, cách khoảng 10 – 20 m.
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Chuẩn bị một số dụng cụ học tập tượng trưng cho đồ dùng cần chuyển ví dụ như: cặp
sách, mũ, sách giáo khoa, vở v.v …

c. Cách chơi

Khi có lệnh của GVTPT, học sinh đứng đầu mỗi hàng bắt đầu chuyển đồ bằng cách đội
trên đầu và đi nhanh về phía vạch đích mà không để rơi , để vật đó lại và đánh vào tay
bạn tiếp theo rồi đứng vào vị trí cuối hàng. Cứ như vậy cho đến hết đội, đội thắng là đội
chuyển được nhiều vật dụng hơn. Đồ dùng nào rơi trong lúc chuyển sẽ không được
tính.

GVTPT chuẩn bị hình thức thưởng, phạt cho đội thắng, thua.

3. Dung dăng dung dẻ

a. Mục đích

Thông qua bài đồng dao quen thuộc trong dân gian, trò chơi giúp các em hiểu được
nguyên nhân, tác hại của lũ bão, biết cách phòng tránh và biệt tự bảo vệ mình, bạn bè
và người thân.

b. Chuẩn bị

Học sinh xếp thành hình tròn

GVTPT hướng dẫn các em học thuộc lời nội dung bài hát

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Mưa to đến rồi

Bạn ơi chú ý

Lắng nghe trên đài

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Nước ngập tràn đường

Bạn ơi cẩn thân

Hố sâu khôn lường

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Lũ đã về rồi

Lên thuyền bạn nhớ

Áo phao bên mình

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Bão đã đến rồi

Bạn ơi hãy nhớ

Ở yên trong nhà

c. Cách chơi

Cách 01
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Đoạn 01: Khi nghe bạn ơi chú ý, lắng nghe trên đài thì các em đứng lại đưa hai tay chỉ
vào tai.

Đoạn 02: Khi nghe bạn ơi cẩn thận, hố sâu không lường thì các em đứng lại và co một
chận lên.

Đoạn 03: Khi nghe lên thuyền bạn nhớ, áo phao bên cạnh thì các em đứng yên tại chỗ
chìa tay ôm vòng qua người.

Đoạn 04: Khi nghe bạn ơi hãy nhớ, ở yên trong nhà thì các em nhảy lên tại chỗ đồng
thời đưa hai tay lên cao vòng qua đầu.

Tất cả học sinh vừa đi vừa hát to 03 câu đầu, GVTPT hát tiếp 02 câu sau (và khi học
sinh đã quen thì GVTPT có thể hát hai câu sau ở bất kỳ đoạn nào). Học sinh nghe và
thực hiện nhanh các động tác, GVTPT làm ngược lại các động tác đã quy đ ịnh để giúp
các em phán đoán và có phản ứng nhanh, chính xác, học sinh nào thực hiện sai sẽ phải
bị đứng ra và chịu hình phạt vui.

Cách 02

Các động tác thực hiện qui định giống như ở cách 01 nhưng khi GVTPT đọc câu số 03
ở bất kỳ đoạn nào thì các em hát thêm phần tiếp theo và đồng thời thực hiện chính xác
động tác đã qui định, nếu học sinh nào hát sai hoặc thực hiện động tác sai thì phải bị
đứng ra và chịu hình thức phạt vui.

4. Nước lớn, nước cạn

a. Mục đích

Nhằm giáo dục các em cẩn thận khi lũ về, không nghịch nước lũ và biết giữ an toàn cho
bản thân và bạn bè.

b. Chuẩn bị

Chia lớp ra làm hai đội, xếp theo đội hình hàng ngang.

c. Cách chơi

Khi GVTPT hô nước lụt thì các em sẽ nhảy tại chỗ và đáp to chú ý hố sâu/chuẩn bị di
dời/lắng nghe thời tiết/không chơi gần bờ sông/không vội vã về nhà khi có lũ/chờ bố mẹ
đón về …

Khi GVTPT hô nước cạn thì các em nhảy lùi lại 01 bước và đáp to vệ sinh môi trường.

Khi các em đã quen, GVTPT sẽ hô nhanh dần.

GVTPT chuẩn bị một số hình thức phạt vui khi các em thực hiện chậm nói sai hoặc làm
sai đồng tác.
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5. An toàn trong lũ

a. Mục đích

Nhằm giáo dục các em ý thức phòng chống các hiểm họa của thiên tai và biết cách ứng
phó với bão lũ.

b. Chuẩn bị

Học sinh xếp thành hình tròn (hoặc chia thành nhiều nhóm nhỏ) .

Nhắc cho học sinh nhớ những điều cần làm khi có thiên tai xảy ra. Ví dụ khi có bão thì
nên ở trong nhà/tìm nơi trú ẩn an toàn/không chơi gần những nơi cây to ngôi nhà xiêu
vẹo v.v …

c. Cách chơi

GVTPT hô Lũ về! Lũ về!

Học sinh đồng thanh nói: Chú ý! Chú ý!/hoặc Chuẩn bị! Chuẩn bị!

GVTPT chỉ vào bất kỳ em học sinh nào và hỏi: Chú ý gì? Chú ý gì?/hoặc chuẩn bị gì?
Chuẩn bị gì? Thì em đó phải đáp nhanh như: không lội nước lũ/không uống nước
lũ/không nước lũ/không vội vã về nhà khi có lũ/bình tĩnh chờ bố mẹ hay người lớn đưa
về/lên thuyền phải mặc áo phao/không chơi đùa ở những nơi sạt lở/không chơi gần bờ
sông.

GVTPT có thể chuẩn bị thêm một số loại hình thiên tai thường xảy ra tại địa phương
như: như giông sét, sạt lở đất v.v … và các thông điệp về những hoạt động phòng
ngừa, ứng phó phù hợp với học sinh và đặc điểm của địa phương.

6. Lửa cháy

a. Mục đích

Thông qua trò chơi giáo dục các em không nên nghịch lửa, cẩn thận không tiếp xúc với
lửa và biết cách ứng phó khi có hỏa hoạn.

b. Chuẩn bị

Chọn bãi đất bằng phẳng, kẻ vòng tròn rộng vừa đủ cho tất cả học sinh đứng trong và
cách đều vạch kẻ khoảng một cánh tay.

Chọn 01 hoặc 02 em học sinh quấn khăn quàng đỏ vào tay làm lửa và đứng ngoài vạch
kẻ, tất cả các em còn lại đứng vào trong vạch kẻ.

c. Cách chơi
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Trò chơi bắt đàu, các em đứng ngoài hô: “Lửa cháy, lửa cháy”

Các em ở trong đáp: “Cháy đâu? Cháy đâu?”

Các em đứng ngoài đáp: “Lửa cháy bên phải (lửa cháy bên trái v.v …) đồng thời chạy
vòng tròn theo hướng đã hô và đưa tay vào phía trong.

Các em đứng trong sẽ phải di chuyển để không bị tay bạn chạm vào, nhưng không
được đặt chân ra khỏi vòng tròn. Nếu ai bị tay bạn chạm vào người tức là đã bị bén lửa
và sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Sau khi có từ 6 đến 10 em bị loại sẽ dừng trò chơi và tổ
chức các hình thức phạt vui.

d. Ghi chú

Các em làm lửa có thể hô “lửa cháy rừng rực” và chạy đổi hướng liên tục. GVTPT có
thể đổi nội dung thành trò chơi khác để thay đổi mục đích giáo dục cho học sinh về các
hiểm họa khác như: sạt lở đất ven sông, ven biển, áp thấp nhiệt đới; giông sét …

7. Hiện tượng thời tiết

a. Mục đích

Thông qua trò chơi giới thiệu cho học sinh biết một số hiện tượng thời tiết như mưa, gió,
sấm sét, nhằm nâng cao ý thức về an toàn trong thiên tai giúp các em biết cách chuẩn
bị và phòng tránh thiên tai.

b. Chuẩn bị

Học sinh xếp thành vòng tròn hoặc hàng ngang

GVTPT giới thiệu cách chơi cho học sinh làm quen

GVTPT giới thiệu hiện tượng thời tiết và cách phòng ngừa, ứng phó tương ứng.

c. Cách chơi

GVTPT hô sét

Học sinh đáp bằng âm thanh của sét “rẹt” và nói không nấp dưới gốc cây to/không đứng
gần cột điện/ở trong nhà/không ra ngoài v.v … đồng thời hai tay đưa lên cao, vòng qua
đầu hai bàn tay đan vào nhau.

GVTPT hô áp thấp nhiệt đới

Học sinh đáp bằng âm thanh của mưa to gió lớn “ù ù” và nói chú ý lắng nghe dự báo
thời tiết/bảo vệ đồ dùng học tập/chuẩn bị di dời/ở yên trong nhà... hai tay đưa lên cao
ngả nghiêng.

GVTPT hô lũ lụt
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Học sinh đáp bằng âm thanh của nước “ào ào” và nói bảo vệ đồ dùng học tập/theo dõi
dự báo thời tiết/chuẩn bị di dời/không lội nước lũ/không nghịch nước lũ/không ăn thức
ăn ngập nước lũ/không chơi đùa gần bờ sông/không tắm sông một mình/không lội qua
dòng nước chảy mạnh/không vội vã về nhà khi có lũ/chờ bố mẹ đến đón… đồng thời
nhảy lên và đưa hai nắm tay lên trời.

d. Luật chơi

GVTPT cho các em tập làm quen sau đó bắt đầu thực hiên nhanh, làm theo khẩu lệnh
không làm theo hành động.

GVTPT có thể tổ chức chơi tập thể hoặc cá nhân khi các em đã quen với các khẩu lệnh.

Chuẩn bị một số hình thức phạt vui đối với những em phạm qui.

e. Ghi chú

GVTPT có thể thay đổi khẩu lệnh phù hợp với các loại hiện tượng thời tiết khác nhau
thường xảy ra ở địa phương như Bão/ở trong nhà/không chơi gần những ngôi nhà xiêu
vẹo; đi nhanh vào nhà; chú ý lắng nghe dự báo thời tiêt … Sạt lở đất/không chơi gần bờ
sông; nhanh chóng di dời khỏi vùng sạt lở v.v …

8. Yes hay no (Có hay không)

a. Mục đích

Thông qua trò chơi giáo dục các em ý thức phòng tránh thiên tai, biết được những việc nên
và không nên làm trước, trong và sau thiên tai.

b. Chuẩn bị

GVTPT chuẩn bị sẵn một số hoạt động nên và không nên làm trước trong và sau thiên tai
(có thể tham khảo thêm trong tài liệu “Giới thiệu về phòng ngừa thảm họa cho học sinh tiểu
học và các thông điệp an toàn trong thiên tai”)

- Theo dõi thông tin về thời tiết. (Yes)

- Cẩn thận khi ra ngoài lúc có lũ lụt (Yes)

- Chơi đùa ở những nơi sạt lở gần bờ sông. (No)

- Chăn thả trâu bò gần nơi sạt lở hoặc gần bờ sông (No)

- Lội nước lũ. (No)

- Uống nước lũ. (No)

- Đùa nghịch khi đang ở trên thuyền. (No)

- Mặc áo phao khi đi thuyền. (Yes)

- Ở trong nhà lúc gió bão. (Yes)
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- Nấp dưới gốc cây to hay trụ điện lúc giông sét. (No)

- Nghe điện thoại hoặc mở Ti Vi lúc giông sét. (No)

- Cẩn thận khi sử dụng điện lúc có gió bão, lũ lụt. (Yes)

- Báo cho người lớn biết khi có bạn bị đuối nước. (Yes)

- Chơi gần những ngôi nhà xiêu vẹo. (No)

- Cho đồ dùng học tập vào túi ni lông khi có bão lũ. (Yes)

- Ở trong nhà khi có giông sét (Yes)

- Khi chăn thả trâu bò không được nghịch nước hoặc tắm sông. (Yes)

- Tắm sông phải cẩn thận và nhanh chóng kêu cứu khi thấy có bạn ngã xuống sông.
(Yes)

- Vội vã về nhà khi có lũ hoặc mưa to (No)

- Bình tĩnh chờ bố mẹ hay người lớn đưa về khi có lũ hoặc mưa to. (Yes)

- Chơi đùa gần bờ sông (No)

- Tắm sông một mình (No)

- Không lội qua dòng nước chảy mạnh (Yes)

- Trò chơi có thể tổ chức ngoài trời hay trong lớp học

c. Cách chơi

GVTPT đọc to một hoạt động ví dụ: uống nước lũ

Đây là hoạt động không nên làm do đó học sinh sẽ phải trả lời No và ngược lại nếu hoạt
động đúng và nên làm, ví dụ: Bình tĩnh chờ bố mẹ hay người lớn đưa về khi có lũ hoặc mưa
to thì các em sẽ trả lời Yes. Trò chơi cứ tiếp tục tùy thuộc vào nội dung GVTPT chuẩn bị.

Nếu phát hiện em nào nói sai sẽ chịu hình thức phạt vui do lớp chọn.

d. Ghi chú

GVTPT có thể linh động thay đổi luật chơi bằng “Nếu nói đúng hãy nói theo”

GVTPT nói một việc ví dụ: lội nước lũ

Các em sẽ đồng thanh im lặng, GVTPT nói: Khi chăn thả trâu bò không được nghịch nước
hoặc tắm sông. Các em sẽ đồng thanh nói theo. Khi chăn thả trâu bò không được nghịch
nước hoặc tắm sông. Có thể tổ chức cho cá nhân hoặc tập thể v.v …
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9. Bão thổi

a. Mục đích

Thông qua trò chơi giúp các em ý thức được tác hại của bão biết cách phòng tránh và biết
bảo vệ mình và bạn bè

b. Chuẩn bị

Xếp đội hình vòng tròn

c. Cách chơi

Để giúp học sinh biết cách phòng tránh bão thì GVTPT nhắc nhở học sinh nhớ khi có bão
thì các em phải tìm đến nơi an toàn hoặc ở yên trong nhà.

GVTPT hô: Bão thổi! Bão thổi!

Học sịnh hỏi: Thổi ai? Thổi ai?

Tùy đặc điểm của học sinh mà GVTPT đáp lại, ví dụ: thổi những người đi dép màu đỏ, thổi
những người đeo mắt kiếng, thổi những bạn nam v.v …

Những học sinh có đặc điểm trên phải nhanh chóng đổi chỗ cho nhau

Nếu ai chậm không kịp đổi thì sẽ bị phạt.

Trò chơi được tiếp tục cho đến khi người bị phạt đủ để tổ chức một hình thức phạt vui

d. Ghi chú

GVTPT có thể linh động thay đổi luật chơi cách chơi: ví dụ: Bão thổi tất cả những bạn A, B
là nơi an toàn thì lập tức tất cả các bạn đều di chuyển đến gần hai bạn A và B…

Hoặc căn cứ vào chữ cái đầu của tên gọi để thực hiện trò chơi cho hấp dẫn.

10. Cùng mua sắm trước mùa mưa

a. Mục đích

Nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, qua đó các em có
thể trao đổi thông tin với bố mẹ hoặc bạn bè, người thân những việc cần chuẩn bị trước
mùa mưa bão.

b. Chuẩn bị

Xếp đội hình vòng tròn, mỗi học sinh chọn cho mình tên một đồ vật để có thể chủ động hơn
trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai ví dụ như túi ni lông, pin, đèn pin, dầu thắp, bật
lửa, áo mưa, mì tôm, gạo, mắm, dây thừng, cây sào v.v …

c. Cách chơi
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GVTPT đóng vai người đi mua sắm, vùa đi quanh trong vòng tròn vừa gọi tên bất kỳ đò vật
nào cần chuẩn bị.

Khi GVTPT gọi đến tên đồ vật nào thì học sinh mang tên đồ vật đó đi phải lập tức đi theo
sau GVTPT.

GVTPT tiếp tục yêu cầu một số đồ vật khác nữa cho đến khi những những học sinh mang
tên các đồ vật đó đi sau GVTPT thành một vòng tròn thì GVTPT sẽ bất ngờ hô to “Mưa
đến/lũ về… “ và tất cả học sinh phải nhanh chân chạy về chỗ của mình, ai chậm mất chỗ sẽ
bị thay làm người đi mua sắm hoặc chịu hình thức phạt vui.


