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Bản tóm tắt về GIZ

Tổ chức Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) được thành lập ngày 
01 tháng 01 năm 2011, quy tụ những  kinh nghiệm lâu năm của ba tổ chức tiền nhiệm là DED 
(Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức), GTZ (Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức) và InWEnt (Tổ chức Bồi 
dưỡng và Nâng cao Năng lực Quốc tế Đức). Là một tổ chức thuộc nhà nước liên bang, GIZ hỗ 
trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững, cũng như công tác 
giáo dục quốc tế trên toàn cầu. 

Bên cạnh đó, GIZ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm phát triển kinh tế và xúc tiến 
việc làm; xây dựng nhà nước và khuyến khích dân chủ; an ninh, tái thiết và giải quyết mâu 
thuẫn dân sự; an ninh lương thực, y tế, giáo dục phổ cập; bảo vệ môi trường, bảo tồn tài 
nguyên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Hợp tác Phát triển Đức. Nhiều chương trình, dự 
án liên kết chặt chẽ với nhau trong mục tiêu tổng thể giảm nghèo bao trùm 3 lĩnh vực ưu tiên 
sau đây của hợp tác : 1) Phát triển kinh tế bền vững và đào tạo nghề, 2) Chính sách môi trường, 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển đô thị và 3) Y tế.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Anh Huy, Phó trưởng Phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Kiên Giang đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt quá trình biên soạn cuốn sách tham khảo này. Bên 
cạnh việc tham gia góp ý về thiết kế và nội dung cuốn sách, ông cũng là người tích cực hỗ trợ 
các khóa tập huấn cho hơn 30 thầy cô giáo ở các trường tiểu học và cán bộ phụ trách giáo dục 
cấp huyện trong các vùng trọng điểm của dự án GIZ, bao gồm cả đảo Phú Quốc nhằm xây dựng 
phương pháp sử dụng cuốn sách tham khảo và thử nghiệm các hoạt động.

Xin chân thành cảm ơn ông Lương Thanh Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang 
và Tiến sỹ Peter Dart, Trường Đại học Queensland đã hỗ trợ hiệu đính cuốn sách và đóng góp 
nhiều ý kiến tư vấn, đặc biệt là các nội dung chuyên môn, môi trường địa phương và quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn các cán bộ dự án GIZ Kiên Giang, cô Nguyễn Thị Việt Phương, ông Chu 
Văn Cường và cô Nguyễn Thị Thanh Thuý đã tích cực tham gia biên soạn cuốn sách.



Quyết định 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho phép lưu hành sách tham khảo giáo 
dục môi trường do dự án GIZ biên soạn.



Lời giới thiệu

Sách tham khảo dành cho giáo viên được biên soạn là một sáng kiến trong hợp phần nâng 
cao nhận thức môi trường thuộc Dự án Bảo tồn và Phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên 
Giang. Mục đích của cuốn sách là giúp nâng cao nhận thức môi trường trong các trường tiểu 
học. Cuốn sách được biên soạn theo trình tự các bước sau đây. Bước đầu tiên là khảo sát nhu 
cầu ở trường học. Bước kế tiếp là tổ chức hội thảo tập huấn tại thành phố Rạch Giá cho hơn  
30 giáo viên và  các cán bộ phụ trách giáo dục nòng cốt từ các huyện trong Khu Dự trữ Sinh 
quyển. Nội dung hội thảo được gắn kết chặt chẽ với các vấn đề chính trong dự án như: Biến 
đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu, Các vấn đề rác thải và Bảo tồn đa dạng sinh học 
trong Khu Dự trữ Sinh quyển. Ý tưởng biên soạn cuốn sách này là một bước đi hợp lý, xuất 
phát từ nguồn thông tin thu thập được từ những đợt khảo sát và phân tích và đặc biệt là từ 
kết quả đầu ra của hội thảo do dự án tổ chức. Trong hội thảo, rất nhiều ý kiến cho rằng giáo 
viên ở các khu vực khác trong tỉnh Kiên Giang cũng như các tỉnh còn lại ở đồng bằng sông Cửu 
Long  sẽ có cơ hội sử dụng nhiều thông tin cơ bản phục vụ bài giảng của mình và các hoạt động 
dành cho học sinh nếu những thông tin và hoạt động này được biên soạn thành một cuốn sách. 

Lời nói đầu

Ủy ban Quốc tế về Biến đổi Khí hậu đã xác định Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Với mật độ dân số cao hiện đang sống trong vùng 
trũng, đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng hiện đang bị đe dọa bởi nước biển dâng và sự 
gia tăng về thiên tai như lốc xoáy, bão lũ. Ngoài ra, dân số tăng nhanh sẽ tạo áp lực rất lớn đối 
với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền và vùng ven biển, nơi có đa dạng sinh học 
cao. 

Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến là khu vực có đa dạng sinh học phong phú và đặc thù, 
đặc biệt ở các vùng đất ngập nước ven biển, rừng ngập mặn ven biển và rừng tràm cũng như 
các khu rừng nguyên sinh cây họ Dầu còn sót lại. Những khu vực này hiện đang bị đe dọa do áp 
lực dân số tăng nhanh và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Năm 2006, UNESCO công nhận 
Khu Dự trữ Sinh quyển và Con người Kiên Giang. 

Nhằm bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long trước các mối đe dọa từ áp lực dân số và tác 
động của biến đổi khí hậu, Bộ Hợp tác và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ) và Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Australia (AusAID) đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác 
phát triển giữa Úc và Đức tại Việt Nam. Dự án Bảo tồn và Phát triển khu dự trữ sinh quyển 
Kiên Giang là dự án đầu tiên được xây dựng theo thỏa thuận này. Dự án được AusAID tài trợ 
và được GIZ triển khai.

Dự án ưu tiên thực hiện tại ba vùng trọng điểm trong khu dự trữ Sinh quyển Kiên Giang là Vườn 
quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và Rừng Phòng hộ Kiên Lương Hòn Chông. 
Mục tiêu tổng thể của Dự án là quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại tỉnh Kiên Giang đặc 
biệt là quản lý có hiệu quả các khu bảo tồn và rừng ngập mặn ven biển.
 



Giáo viên có thể tham khảo cuốn sách này để tìm hiểu thêm về biến đổi khí hậu, tác động của 
biến đổi khí hậu đến Việt Nam trong tương lai và cụ thể là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Những ý tưởng để tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn cần được giáo viên chia sẻ với học sinh 
với mục đích thực hiện các giải pháp làm giảm tác động của biến đổi khí hậu bằng cách thay 
đổi hành vi và thói quen sử dụng năng lượng của chúng ta. Thêm vào đó cũng có nhiều thông 
tin bổ ích về vấn đề rác thải và việc áp dụng mô hình 3 giải pháp: Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái 
chế nhằm giúp làm sạch môi trường và giảm tác động của sự ô nhiễm do túi nhựa gây ra. Thông 
tin và hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học tại các vùng trọng điểm của Khu Dự trữ Sinh 
quyển tập trung vào các loài động, thực vật đang bị đe dọa hoặc nguy cấp và hy vọng sẽ giúp 
giáo viên nâng cao kiến thức về động, thực vật cho học sinh cũng như sự cần biết để bảo vệ các 
loài động, thực vật này cho tương lai. 

Phần tài liệu tham khảo của cuốn sách cung cấp một số trang web hữu ích như là nguồn thông 
tin cho giáo viên trong việc nâng cao kiến thức về môi trường. Hình vẽ trắng đen của các loài 
động thực vật cũng được cung cấp kèm theo để giáo viên có thể sao chép tiện lợi cho việc sử 
dụng ở lớp học. 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, quyết định liên quan đến công tác bảo vệ 
môi trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) cũng đã ban hành một số quyết định liên 
quan đến việc dạy và học về môi trường trong trường học như: Quyết định số 896/BGDT-GDTH 
(ngày 13 tháng 2 năm 2006) về việc “Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học tại các trường tiểu 
học”- Giáo viên được phép sử dụng tài liệu tham khảo để xây dựng bài giảng có liên quan đến 
kiến thức địa phương cho học sinh.

Quyết định số 5982 / BGDT-GDTH (ngày 7 tháng 7 năm 2008) về việc “Hướng dẫn việc dạy và 
học kiến thức địa phương tại các trường tiểu học”- Giáo viên được khuyến khích tạo nhiều 
cơ hội cho học sinh tìm hiểu về các chủ đề như đa dạng sinh học trong bối cảnh địa phương. 
Ngoài các văn bản trên, Bộ GD & ĐT cũng đã ban hành hai bộ tiêu chuẩn cho các trường học để 
đạt “Trường học Xanh-Sạch-Đẹp”. Theo nội dụng của cả hai quyết định trên thì giáo viên được 
phép sử dụng tài liệu tham khảo để xây dựng bài giảng có liên quan đến kiến thức địa phương 
cho học sinh.

Cuốn sách này được biên soạn phù hợp với các sáng kiến hiện nay của Bộ GD & ĐT nhắm nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học về môi trường và  giúp các trường nâng cao năng lực 
để trở thành trường xanh và sạch. Hy vọng rằng, giáo viên sẽ thích thú tìm hiểu cuốn sách này 
và xem đây là nguồn tham khảo hữu ích.



30 phút

Làm việc nhóm 

Ghi chú:
Điền thông tin vào bảng

Thời gian thực hiện

Kết hợp nhiều học sinh

Các trang tài liệu có thể sao chép 
nằm trong sách tham khảo dành cho 
hoạt động trong lớp

Sao chép  
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang
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Hoạt động  
gắn kết với chủ đề  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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Để thực hiện, bạn cần:

• Dầu ăn 
• Giấm
• Nước rửa chén
• 4 ly thủy tinh
• Nước sạch
• Muỗng để đo

Để đánh giá kết quả, bạn cần:
• Phiếu theo dõi (mỗi học sinh 1 phiếu)
• Giấy khổ lớn và bút

Trong lớp:
Bước 1: Thí nghiệm
1. Thảo luận với học sinh về tầm quan trọng của các nguồn nước xung quanh. 
Các em và gia đình sử dụng nguồn nước đó vào việc gì? Còn ai khác cũng sử 
dụng nguồn nước đó? Có các loài cây cỏ và động vật nào sống trong đó? Họ có 
dùng các loài cây cỏ và động vật đó không?

2. Giải thích cho học sinh là nguồn nước thường bị ô nhiễm. Các em nghĩ nguyên 
nhân là do đâu? Cho biết bạn sắp làm một thí nghiệm cho các em thấy các chất 
này ảnh hưởng đến nguồn nước như thế nào. 

3. Yêu cầu học sinh thực hiện các bước sau:
Bước 1  Đánh số các lọ theo thứ tự - 1, 2, 3, 4
Bước 2 Đổ nước vào các lọ đầy khoảng ¾ 
Bước 3 Cho 1 muỗng dầu ăn vào Lọ 1
Bước 4 Cho 1 muỗng giấm vào Lọ 2
Bước 5 Cho 1 muỗng nước rửa chén vào Lọ 3
Bước 6 Không cho gì vào Lọ 4
Bước 7 Đặt các lọ vào nơi có ánh sáng trong lớp học trong vòng 1 tuần và 

theo dõi sự thay đổi diễn ra. 

Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

12

. . . nhằm giúp học sinh 
hiểu điều gì xảy ra khi một 
số chất nhất định như  
dầu và axit xâm nhập 
vào nguồn nước của 
chúng ta và đổ ra 
sông và biển.

Mục tiêu
Thí nghiệm về sự ô nhiễm nước

30 phút và 
tiếp tục vào 
tuần sau 
trong vòng  
1 tiếng

Làm việc 
theo nhóm
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Việt Nam có rất nhiều nguồn nước, bao gồm 
sông Cửu Long, là một phần quan trọng đối với 
cuộc sống của con người, cây cỏ và sinh vật sống 
chung quanh. Ở tỉnh Kiên Giang, nước bị ô nhiễm 
do nhiều nguyên nhân, từ dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật trong sản xuất nông nghiệp, dầu máy từ 
tàu thuyền đánh cá và các chất hóa học độc hại từ 
trên đất liền. Hoạt động này sẽ giúp học sinh hiểu 
rõ về ô nhiễm nước và hậu quả gì đối với nguồn nước 
chúng ta đang sử dụng. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Bước 2: Kết quả
1. Vào cuối tuần, học sinh ghi lại những thay đổi trong các lọ mà mình quan sát 
được

Số Lọ chứa Hiện tượng xảy ra?

1 Dầu ăn

2 Giấm

3 Nước rửa chén

4 Nước

2. Cho học sinh chia nhóm. Các em sẽ nhìn lại kết quả và trao đổi trong nhóm 
về điều mình phát hiện. Các nhóm có thể thảo luận các câu hỏi sau:
Các câu hỏi thảo luận nhóm:
 1. Thông qua thí nghiệm này chúng ta học được gì về ảnh hưởng của tràn  

 dầu ra đại dương ?
 2. Em nghĩ điều gì có thể xảy ra khi mưa a xít đổ vào nguồn nước của chúng  

 ta?
 3. Em có nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì khi nước rửa chén đổ xuống  

 dòng nước? Tại sao có? Tại sao không?

3. Mỗi nhóm chọn một câu hỏi thảo luận và sau đó ghi kết quả 
trên tờ giấy lớn. Sau khi xong, các em sẽ chia sẻ ý kiến của 
mình với cả lớp. 
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Mỗi nhóm cần chuẩn bị:
• 6 lọ chứa các dung dịch khác nhau – yêu cầu học sinh dán nhãn mỗi lọ: 

giấm, kem đánh răng, pepsi, nước rửa chén, nước chanh, và sữa.

• 6 miếng giấy quỳ (xem phần gợi ý cho giáo viên bên dưới). 
• Một biểu đồ ghi tên các chất và khoảng trống để ghi chú axit hoặc kiềm 

(xem bên dưới).

Lưu ý đối với giáo viên:
Thí nghiệm này yêu cầu học sinh thử độ axit. Chúng ta có thể thử độ a xít trong 
các chất bằng cách sử dụng giấy quỳ. Nếu chất đó là A XÍT thì giấy quỳ biến 
thành màu đỏ nhưng nếu chất đó là KIỀM thì giấy quỳ biến thành màu xanh 
dương. Sắc thái màu sẽ biến đổi khác nhau tùy vào chất bạn thử có tính axit hay 
kiềm là mạnh hay yếu. Màu đỏ đậm cho biết đó là A XÍT mạnh (vd. giấm) còn 
màu xanh đậm cho thấy đây là chất có tính KIỀM mạnh (vd. nước tẩy).

Giấy quỳ thường có bán ở các công ty thiết bị học đường ở các tỉnh thành. Giấy 
quỳ thường được sử dụng trong môn khoa học của học sinh trung học. 

Trong lớp:
Bước 1: Thí nghiệm
1. Chia học sinh thành 6 nhóm và phát 6 lọ chứa 6 chất khác nhau cho mỗi 

nhóm. Cho mỗi nhóm một biểu để theo dõi kết quả.
2. Yêu cầu học sinh đặt 6 lọ thành hàng ngang để học sinh có thể thấy rõ dung 

dịch chứa trong từng lọ.
3. Phát cho mỗi học sinh 1 mảnh giấy quỳ. Các em sẽ lần lượt nhúng giấy quỳ 

vào lọ, bảo đảm rằng giấy quỳ chạm vào dung dịch trong lọ. 
4. Sau khi thấy màu của giấy quỳ thay đổi, học sinh ghi bên cạnh tên dung dịch 

là  a xít hay kiềm trên biểu theo dõi. 

Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 
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Thử chất a xít và chất kiềm

1 giờ

Làm việc 
theo nhóm

. . . giúp học sinh hiểu sự 
khác nhau giữa các chất  
lỏng và sản phẩm gia 
dụng. Nguồn nước và 
đại dương sẽ ra sao khi 
nước thải bị xả xuống 
bồn và rãnh thoát 
nước.

Mục tiêu
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A XÍT

KIỀM

GHI CHÚ: 
Nếu giấy quỳ đổi thành MÀU ĐỎ thì đó là chất A XÍT. Nếu giấy quỳ đổi thành 
MÀU XANH thì đó là CHẤT KIỀM.
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Chất Màu A xít hay kiềm?

1. Giấm

2. Kem đánh răng

3. Nước rửa chén

4. Nước chanh

5. Coca hoặc Pepsi

6. Sữa

Biểu theo dõi thí nghiệm
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Có nhiều thay đổi diễn ra trong môi trường biển. 
Nước trong nhiều kênh, rạch đã bị axit hóa do cây 
cối bị chặt hạ và mùa khô kéo dài do ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu. Ô nhiễm do hóa chất cũng 
gây hậu quả có tính hủy diệt. 

Hoạt động này giúp học sinh hiểu các chất và đồ 
vật chúng ta sử dụng có tính chất gì. Nó cũng minh 
họa cho học sinh thấy những gì chúng ta đổ nước 
xuống bồn rửa hoặc thải ra kênh rạch có thể ảnh 
hưởng đến nguồn nước và đại dương. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Bước 2: Kết quả
1. Cho từng nhóm trưng bày phiếu theo dõi của mình trước lớp. Lần lượt từng 

nhóm báo cáo lại kết quả cho cả lớp. Đối chiếu xem kết quả của nhóm này 
có khác nhóm kia không?

2. Hỏi cả lớp: Điều gì tạo sự ngạc nhiên đối với các em trong thí nghiệm này? 
Điều thú vị nhất mà em học được từ đó là gì? 

3. Trong mỗi nhóm, yêu cầu học sinh xem lại kết quả lần nữa và thảo luận các 
câu hỏi sau.

Các câu hỏi thảo luận nhóm:
1. Vật dụng gì mang tính a xít?
2. Chúng ta có thường xả thải các chất này vào hệ thống nước không? Nếu có 

thì các em nghĩ chúng có ảnh hưởng gì đến nguồn nước của chúng ta? Ảnh 
hưởng như thế nào?

Bước 3: Hoạt động thêm
Hỏi học sinh xem trong nhà em còn những chất nào khác có thể thực hiện thí 
nghiệm. Giáo viên viết danh sách lên bảng và hỏi học sinh đoán xem những chất 
đó có thể là a xít, kiềm hay trung tính. Có thể cho học sinh mang một số chất đã 
liệt kê đến trường để làm thí nghiệm. 

Một lưu ý quan trọng đối với giáo viên là chỉ sử dụng các chất KHÔNG NGUY 
HIỂM trong thí nghiệm này. Các chất khác có thể tiến hành thí nghiệm như: dầu 
gội đầu, xà phòng, nước mắm, nước tương, dầu ăn, trà đá, bột giặt và sữa chua.
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. . . nhằm tạo ý thức cho 
học sinh về tầm quan 
trọng của cây trái và 
khuyến khích các em tự 
trồng cây. 

Mục tiêu
Trồng cây – Tạo đầu trứng

Bạn cần có:
• Vỏ trứng rỗng, cắt bớt phần đầu (mỗi học sinh 1 vỏ)
• Viết (bút) lông màu không phai
• Đất trồng cây
• Bông gòn
• Cỏ, hạt lúa hoặc các loại hạt lớn nhanh 
• Khay trứng rỗng, hoặc chén đá, ly nhựa dùng để giữ trứng
• Bình xịt để tưới nước

Trong lớp:
1.  Phát cho mỗi học sinh một vỏ trứng, cho các em vẽ hình mặt người lên một 

bên vỏ trứng, sau đó viết tên mình vào phía còn lại. 

2. Yêu cầu các em trộn vào vỏ trứng một ít đất trồng cây và tưới nước. Sau đó 
cho vài hạt giống vào trứng và ấn nhẹ xuống.

30 phút và 
5 phút mỗi 
ngày để 
chăm sóc và 
tưới cây

học sinh 
thực hiện 
độc lập
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3. Đặt các vỏ trứng trong khay trứng, hoặc để vào chén hay ly nhựa phía dưới 
có đặt bông gòn để giữ trứng).

4. Đặt khay trứng vào chỗ có ánh sáng mặt trời trong lớp và theo dõi mầm cây 
lớn lên trong vỏ trứng!

5. Mỗi ngày học sinh phải kiểm tra vỏ trứng xem có cần tưới nước không 
- nhưng đừng tưới quá nhiều nước làm úng đất, hạt sẽ không nảy mầm 
được. Dùng bình xịt nước để đảm bảo một lượng nước nhỏ vừa phải ngấm 
vào đất. 

6. Khi hạt nảy mầm và cây con lớn lên thì các đầu trứng sẽ mọc lên tóc xanh! 
Học sinh có thể đóng vai thợ cắt tóc và làm đẹp cho đầu trứng của mình. 

Biến đổi khí hậu đang xảy ra do có quá nhiều khí các 
bon trong không khí. Cây xanh rất quan trọng đối với 
trái đất vì chúng giúp hấp thu khí các bon. Tuy nhiên, 
nhiều khu rừng đang bị mất đi do nạn phá rừng và 
phát quang để lấy đất canh tác. 

Chúng ta cần cố gắng bảo vệ rừng và cây xanh. Trò 
chơi “Tạo đầu trứng” và “Trồng cây từ hạt, rau củ” 
là những hoạt động thú vị để khuyến khích học 
sinh trồng cây cho riêng mình. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Trồng cây ăn trái,  
rau củ, đậu từ hạt 

. . . nhằm tạo ý thức cho 
học sinh về tầm quan 
trọng của thực vật, cây 
trái và khuyến khích các 
em tự trồng cây.

Mục tiêu

30 phút 

Học sinh 
thực hiện 
độc lập

Bạn cần có:
• Hộp sữa hoặc hộp nước trái cây cỡ nhỏ, rỗng (mỗi học sinh 1 hộp)
• Kéo cắt
• Hạt tách ra từ rau củ hoặc trái cây tại nhà (vd. Bí đỏ, cam, cà chua hoặc 

chanh) hoặc hạt đậu khô (Ngâm đậu trong nước khoảng một ngày rồi rửa 
hạt bằng nước sạch trước khi đem đi trồng)  

• Đất trồng
• Nước
• Nhãn ghi tên
LỰA CHỌN KHÁC:
Nếu dùng chai nhựa thì có thể dùng phần nửa dưới để làm nhà kính. 

Trong lớp:
1. Cho mỗi học sinh một vỏ hộp sữa hoặc hộp trái cây. Dùng kéo cắt phần đầu 

của hộp rồi dùng nước rửa sạch. 
2. Dùng mũi kéo đâm thủng 3-4 lỗ nhỏ dưới đáy hộp. Bước này giúp cho hạt 

sẽ không bị úng nước. 
3. Học sinh dán nhãn tên hạt và tên mình vào mỗi hộp.

4. Cho ít đất trồng vào mỗi hộp và tưới cho đất ẩm, chú ý không tưới quá 
nhiều nước. Có thể dùng bình xịt để tưới. 
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Biến đổi khí hậu đang xảy ra do có quá nhiều khí 
các bon trong không khí. Cây xanh rất quan trọng 
đối với trái đất vì chúng giúp hấp thu khí các bon. 
Tuy nhiên, nhiều khu rừng đang bị mất đi do nạn 
phá rừng và phát quang để lấy đất canh tác. 

Chúng ta cần cố gắng bảo vệ rừng và cây xanh. Trò 
chơi “Tạo đầu trứng” và “Trồng cây từ hạt, rau củ” 
là những hoạt động thú vị để khuyến khích học sinh 
trồng cây cho riêng mình. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

5. Cắm hạt vào đất. Nếu hạt quá nhỏ thì rắc một ít lên trên mặt và ấn nhẹ 
xuống đất.

6. Đặt các hộp vào nơi có ánh mặt trời để quan sát các hạt nảy mầm và lớn lên!

LỰA CHỌN KHÁC
Học sinh có thể tạo ra một nhà kính bằng cách cắt một nửa chai nước và đặt 
phía trên các hạt sẽ đẩy nhanh quá trình sinh trưởng. 

7. Học sinh cần theo dõi và tưới nước cho hạt và cây mầm. Dùng bình xịt nước 
để tưới.

8. Khi hạt đã nảy mầm, các hộp giấy có thể được đặt trực tiếp xuống đất trồng.
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 

14

. . . nhằm xây dựng nhận 
thức cho học sinh về tầm 
quan trọng của lá cây và 
cho phép học sinh quan 
sát kỹ hơn về các dạng 
lá khác nhau

Mục tiêu
Quan sát lá cây

Bạn cần có:
• Bảng theo dõi cho mỗi học sinh (xem phần Tham khảo bên dưới)
• Bút chì xám
• Bút chì màu hoặc chì sáp – các nhóm có thể dùng chung
• Kính lúp – ít nhất 2 học sinh 1 cái
• Nhiều loại lá khác nhau – các nhóm dùng chung

Gợi ý cho giáo viên:
Nếu hoạt động này được thực hiện ngoài trời, sẽ rất tốt nếu mỗi học sinh có 
bảng cầm tay hoặc sách để làm giá đỡ. Lý tưởng nhất là cả lớp hái lá trong một 
dịp đi dã ngoại ngoài rừng. Nếu không thì học sinh có thể mang lá từ nhà hoặc 
giáo viên đem lá vào lớp.

Lưu ý phải kiểm tra với kiểm lâm hoặc Ban quản lý rừng trước khi hái lá. Giáo 
viên có thể nhờ cán bộ  lâm nghiệp tại địa phương mình hỗ trợ để tìm lá của 
các loài cây đặc biệt cho hoạt động này.

Trong lớp:
1. Phát cho mỗi nhóm các loại lá khác nhau. Yêu cầu học sinh chọn từ 3 – 4 lá 

để xem và dùng kính lúp quan sát (có thể làm theo cặp nếu học sinh dùng 
chung kính lúp).

2.  Khuyến khích học sinh thử các loại lá khác nhau và mô tả hình dáng, cấu 
trúc của mỗi loại.

3. Mỗi em chọn 1 lá để điền vào bảng theo dõi. Cho mỗi học sinh 1 bảng để tự 
điền vào.

4. Các bảng sau khi hoàn tất thông tin sẽ được trưng bày trước lớp.
5. Gọi một vài học sinh lên để chia sẻ những điều các em phát hiện trong quá 

trình khám phá những chiếc lá. 

Tham khảo:
Nếu giáo viên không thể sao bảng dưới đây cho từng học sinh thì có thể ghi các 
nhiệm vụ lên giấy lớn hoặc trên bảng. 
Cắt giấy vuông cho học sinh dùng trong việc chà lá – giấy báo là tốt nhất để 
dùng trong hoạt động này và dễ thực hiện hơn với bút sáp thay vì bút chì. 

1 giờ

Học sinh 
thực hiện 
độc lập
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Lá là một phần quan trọng của cây xanh vì chúng hấp thụ các bon trong khí 
quyển. Việc có quá nhiều khí các bon trong khí quyển sẽ làm tăng cường 
độ của tia sáng mặt trời và gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đây là một 
hoạt động thực tế cho phép học sinh quan sát nhiều loại lá cây khác nhau. 

Đối với các học sinh sống gần rừng ngập mặn thì đây là hoạt động tốt nhằm 
khám phá các loài cây ngập mặn trong khu vực và khám phá đặc tính của 
các loại lá (Xem phần chủ đề đa dạng sinh học về thông tin về cây ngập 
mặn). 

THÔNG TIN CƠ BẢN

 

Quan sát lá cây
Vẽ chiếc lá.

Thêm vào càng nhiều 
chi tiết càng tốt.

Nó giống hình gì?

Bạn cảm giác nó 
như thế nào?

Bây giờ đặt phần giấy này trên lá và cọ xiên nhè nhẹ bút sáp trên toàn 
bộ chiếc lá cho đến khi bạn có thể thấy hình dạng chiếc lá xuất hiện trên 
tờ giấy.  

Đây là lá cây gì?
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Rừng giúp bảo vệ trái đất trước biến đổi khí hậu bằng cách hấp thu khí các 
bon. Quá nhiều khí các bon trong khí quyển sẽ làm tăng cường độ của tia sáng 
mặt trời và gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Rừng hạn chế tác động của 
biến đổi khí hậu và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta. Tuy nhiên, rừng đang bị hủy hoại. Trước kia rừng chiếm một nửa 
Trái đất. Giờ đây rừng chỉ còn chiếm một phần tư bề mặt trái đất!

THÔNG TIN CƠ BẢN

. . . nhằm củng cố hiểu 
biết của học sinh về các 
loài cây và lá cây khác 
nhau ở trường

Mục tiêu
In hình lá và cây

Bạn cần có:
• Giấy (giấy loại hoặc giấy báo)
• Các loại lá thu thập trong sân trường 
• Một tấm bảng nhỏ hoặc vật cứng thích hợp để kê giấy viết
• Xin phép nhà trường để được thu hái lá cây trong sân trường
• Băng dính
• Bút sáp

Trong lớp:
1. Đưa học sinh ra ngoài sân trường.
2. Nói với các em tại sao cây xanh lại quan trọng với chúng ta và môi trường 

(xem phần Kiến thức nền ở trang trước).

 In cây

1. Đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy và bút sáp. Hướng dẫn các em thực hiện 
các bước sau đây.

BƯỚC 1  Tìm một cây xanh có vỏ khá nhẵn. Trong lớp nên chọn vài cây khác 
nhau. 

BƯỚC 2 Dùng băng dính dán giấy vào thân cây.
BƯỚC 3 Dùng mặt phẳng của bút sáp chà mạnh lên xuống cho đến khi tô hết 

tờ giấy.
BƯỚC 4 Gỡ băng dính ra và ghi tên cây vào mặt sau của tờ giấy (nếu học sinh 

biết đó là cây gì).
BƯỚC 5 Nhớ bỏ băng dính vào thùng rác, không vứt xuống đất.

Trưng bày các bức vẽ in hình cây trong lớp hoặc quanh trường.

30 phút cho 
mỗi hoạt 
động

Hoạt động 
cá nhân
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Có các loại lá và cây xanh nào trong môi trường 
xung quanh chúng ta? Hoạt động này khuyến 
khích học sinh tìm hiểu và nhận biết được các loại 
lá và cây xanh trong trường. 

In lá

1. Cho mỗi học sinh một tờ giấy, bút sáp và bảng nhỏ (hoặc vật gì dùng để kê). 
Sau đó thực hiện các bước sau.
Bước 1 Chọn một lá cây và đặt vào bảng.
Bước 2  Để tờ giấy lên trên chiếc lá.
Bước 3 Dùng thân bút sáp, đặt nằm ngang và chà nhẹ vào tờ giấy. 

Bước 4 Tiếp tục chà nhẹ nhàng cho đến khi nhìn thấy hình dạng và chi tiết 
của chiếc lá trên tờ giấy.

Bước 5 Lặp lại các bước trên với một chiếc lá khác.
Bước 6 Lặp lại cho tới khi hình lá chiếm đầy giấy.

LỰA CHỌN KHÁC
Học sinh có thể cắt lá từ tờ giấy và dán vào giấy báo để 
tạo thành hình một cái cây.

Trưng bày các bức vẽ in hình lá trong lớp và quanh 
trường. 
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. . . nhằm củng cố nhận 
thức của học sinh về tầm 
quan trọng của rừng và 
cây xanh.

Mục tiêu
Áp phích Bảo vệ cây

Bạn cần có:

• Giấy (giấy loại hoặc giấy báo)
• Một tờ giấy lớn để vẽ cành và nhánh cây
• Bút sáp, bút chì hoặc bút bi
• Kéo 
• Hồ dán

Hoạt động này có thể sử dụng cho nhiều học sinh và rất phù hợp cho Ngày Môi 
trường tại trường. 

Trong lớp:
1. Giáo viên hoặc lớp trưởng vẽ cành và nhánh của một cái cây.
2. Hỏi học sinh “Còn thiếu cái gì?” “LÁ!”
3. Học sinh dùng giấy nháp để cắt lá và dán lên cành cây.
4. Khi học sinh thực hiện xong, giáo viên nói về tầm quan trọng của cây (xem 

phần Kiến thức nền bên dưới). “Chúng ta có cần bảo vệ cây không? Tại 
sao?”

5. Yêu cầu học sinh dán thông điệp “BẢO VỆ CÂY” bên dưới. Các em có thể cắt 
các chữ từ báo, tạp chí để ghép thành từ và dán vào áp phích.

6. Trưng bày áp phích trong lớp hoặc quanh trường. 

45 phút

Theo nhóm 
hoặc cả lớp 

Rừng giúp bảo vệ trái đất trước biến đổi khí hậu bằng cách hấp thu khí các 
bon. Quá nhiều khí các bon trong khí quyển sẽ làm tăng cường độ của tia sáng 
mặt trời và gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Rừng hạn chế tác động của 
biến đổi khí hậu và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta. Tuy nhiên, rừng đang bị hủy hoại. Trước kia rừng chiếm một nửa 
Trái đất. Giờ đây rừng chỉ còn chiếm một phần tư mặt đất!

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

16

. . . nhằm giúp học sinh 
hiểu tầm quan trọng của 
việc tiết kiệm năng lượng 
trong cuộc sống hàng 
ngày 

Mục tiêu
Trò chơi Hãy bảo vệ trái đất

Bạn cần có:
• Một bảng trò chơi (xem hướng dẫn bên dưới)
• Hột xúc xắc
• Quân đi khác màu cho từng người chơi  

(sử dụng nút áo cũ hoặc hạt rau quả)
• Bộ thẻ câu hỏi
• Không gian để thực hiện trò chơi.

Bảng trò chơi

Dùng giấy tái chế làm bảng trò chơi.

Bạn cần có:
• Một bìa lịch cũ để làm nền bảng
• Giấy báo cũ hoặc giấy các tông thừa
• Hình cắt ra từ tạp chí cũ để trang trí bảng
• Bút bi
• Hồ dán
• Kéo

Thực hiện:
Bước 1  Cắt 20 miếng bìa vuông từ tạp chí cũ hoặc giấy các tông thừa.
Bước 2  Dán các miếng bìa đã cắt lên bìa lịch cũ.
Bước 3  Đánh số các ô vuông từ 1 – 20. Đánh dấu sao * lên mỗi ô số chẵn. 

Đánh dấu ô đầu tiên là “XUẤT  PHÁT” và ô cuối là “ĐÍCH”.
Bước 4  Cắt và dán hình từ các tạp chí cũ vào bảng trò chơi để trang trí. 

1 tiếng +  
2 tiếng 
chuẩn bị

Chia nhóm 
hoặc cả lớp 
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Thẻ trò chơi

Sử dụng giấy tái chế làm thẻ

Bạn cần:
• Tận dụng giấy A4 in một mặt
• Hồ dán
• Giấy các tông thừa

Thực hiện:
Bước 1  In thông tin cho thẻ (xem phía dưới) trên giấy A4 tận dụng
Bước 2  Dán thông tin vào giấy các tông
Bước 3  Cắt ra để tạo thành các thẻ riêng biệt

Thông tin cho thẻ trò chơi “Bảo vệ Trái đất”.

Em bỏ lon nước uống 
vào thùng rác

Tiến tới 2 bước

Em quên tắt đèn khi ra 
khỏi phòng

Lùi lại 2 bước

Em đi bộ hoặc đi xe đạp 
đến trường

Tiến tới 2 bước

Em để vòi nước chảy 
trong khi đánh răng

Lùi lại 2 bước

Em giúp gia đình tái chế 
các chai nhựa

Tiến tới 2 bước

Em ném vỏ bánh kẹo 
xuống đất

Lùi lại 2 bước

Em mang đồ chơi cũ 
đến trường chia sẻ với 
các bạn

Tiến tới 2 bước

Em vứt bỏ vở bài tập 
cũ nhưng vẫn còn giấy 
trắng

Lùi lại 2 bước
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Em thức dậy trễ và không 
còn thời gian để đi tới 
trường. Vì vậy ba chở em 
tới trường bằng xe máy
Lùi lại 2 bước

Em không tắt tivi khi
không còn ai xem

Lùi lại 2 bước

Em tái sử dụng chai
nhựa để mang nước tới
trường

Tiến tới 2 bước

Em trồng cây trong 
vườn nhà

Tiến tới 2 bước

Em nhắc gia đình tắt 
đèn khi ra khỏi phòng

Tiến tới 2 bước

Em vứt túi nhựa ra 
đường

Lùi lại 2 bước

Em mang trái cây tới 
trường để ăn

Tiến tới 2 bước

Em mang giỏ ra chợ 
mua trái cây giúp mẹ

Tiến tới 2 bước
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Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ môi trường trước 
tác động của biến đổi khí hậu?

Trò chơi này giúp học sinh hiểu về tầm quan trọng 
của việc tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống 
hàng ngày. Các thẻ trò chơi mô tả các cách tiết 
kiệm năng lượng cũng như những việc làm gây 
lãng phí hoặc sử dụng năng lượng quá mức. 

Giáo viên có thể tạo ra thẻ trò chơi cho riêng mình 
tùy theo những thông điệp muốn truyền đạt cho 
học sinh. Hoạt động này cũng có thể dùng kết hợp 
trong chủ đề Rác thải và Tái chế. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Trong lớp:
1. Nói với học sinh về biến đổi khí hậu và một số ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu đối với môi trường tại địa phương. Hỏi học sinh “Theo em nghĩ chúng 
ta có thể làm gì để giúp bảo vệ môi trường trước tác động của biến đổi khí 
hậu?”

2. Cho biết cả lớp sắp thực hiện trò chơi có thể giúp các em học được những 
điều tốt mà mình có thể làm để giúp bảo vệ trái đất và những điều không 
nên làm. 

3. Học sinh tự chọn người chơi đầu tiên và cuối cùng.
4. Xóc các thẻ trò chơi và đặt úp xuống bảng trò chơi. 

Làm theo các bước sau:
Bước 1 Mỗi người chơi chọn một loại quân đi *.
Bước 2 Người chơi đầu tiên tung xúc xắc và di chuyển quân của mình dọc 

theo bảng vào các ô số. Nếu đi vào ô có dấu sao *, người chơi phải 
chọn một thẻ. Người chơi đọc lớn và làm theo thông tin trên thẻ 
(Các thẻ với thông tin về lãng phí hoặc sử dụng quá nhiều năng 
lượng là thẻ kém may mắn và người chơi phải đi lùi 2 bước. Nếu 
được thẻ có thông tin tích cực về tiết kiệm năng lượng và tái chế thì 
người chơi được thưởng và sẽ tiến lên 2 bước). 

Bước 4 Trò chơi tiếp tục cho đến khi nào có người chơi đầu tiên về đến 
“Đích”. Đây là người chiến thắng. 

5. Sau khi trò chơi kết thúc, yêu cầu học sinh thảo luận, “Tại sao một số thẻ 
cho phép bạn tiến tới nhưng một số thẻ lại buộc bạn lùi lại?  
Các hành động ghi trên thẻ có ảnh hưởng gì đến biến đổi khí hậu?”
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Hoạt động  
gắn kết với chủ đề  
ĐA DẠNG SINH HỌC
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 

20

. . . nhằm giúp học sinh 
nhận biết về các loài 
động vật sống trong 
các Vườn quốc gia của 
tỉnh. 

Mục tiêu
 Trò chơi ghép các con vật

Mỗi nhóm cần có:
• 18 tấm thẻ tên các con vật (xem hướng dẫn bên dưới)
• Khoảng trống để xếp bộ thẻ 

 Thẻ hình và tên con vật

Bạn cần có:
• 18 hình vẽ hoặc hình chụp các động vật có trong tỉnh
 HOẶC yêu cầu học sinh vẽ hình con vật
• Hồ dán
• Kéo 
• Giấy các tông thừa
• Bút bi

Thực hiện:
Bước 1 Cắt lấy hình vẽ hoặc hình chụp các con vật. 
Bước 2 Dán hình lên tấm bìa các-tông để tạo thành các thẻ hình riêng biệt. 

Cố gắng giữ cho các thẻ có cùng kích cỡ.
Bước 3 Viết tên của các động vật lên một tấm các tông khác. Cắt ra để tạo 

thành các thẻ tên riêng biệt. 

45 phút +  
30 phút 
chuẩn bị

Trò chơi 
nhóm
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Sếu  
đầu đỏ

Sếu  
đầu đỏ

Trong lớp:
1. Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm viết ra tên các con vật có ở địa phương mình. 

Thời gian là 5 phút. Giáo viên sẽ đánh giá nhóm nào liệt kê được nhiều con 
vật nhất?

2. Giáo viên cho học sinh biết hôm nay cả lớp sẽ được học tên các loài động 
vật sống trong các vườn quốc gia của tỉnh.

3. Làm theo các bước sau đây: 
Bước 1 Mỗi nhóm đặt các thẻ hình úp xuống thành một dãy. Các thẻ tên 

cũng đặt úp xuống thành một dãy khác trên bàn.
Bước 2  Học sinh quyết định thứ tự chơi trong nhóm – ai là người lật thẻ đầu 

tiên và ai là người cuối cùng.
Bước 3  Từng học sinh lần lượt lật một thẻ hình và một thẻ chữ. Nếu là một 

cặp thẻ đúng thì người chơi sẽ giữ lại cặp thẻ này, và lật tiếp một 
lượt nữa.

 Nếu cặp thẻ không đúng thì người chơi phải úp các thẻ về vị trí cũ và  
lượt chơi sẽ chuyển cho học sinh kế tiếp.

Bước 4  Trò chơi kết thúc khi đã có tất cả các cặp thẻ phù hợp được lật. 
Người thắng cuộc là người có nhiều cặp thẻ nhất.

Cách thực hiện khác:
Giáo viên dễ dàng cải biến trò chơi này bằng cách sử dụng các thẻ hình và thẻ 
tên khác.
Nếu phóng to các thẻ hình và thẻ tên, trò chơi này có thể thực hiện cho cả lớp.

Cua Tôm 
Cá 

thòi lòi Rắn

Dơi Bướm 
Chim bồ 

nông
Sếu  

đầu đỏ

Chim  
bói cá Cá sấu 

Cá ngựa Trai 

Vích Rái cá Bò biển Ếch Chuồn 
chuồn 

Cá 
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Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài cây cỏ, 
động vật và các sinh vật khác trên hành tinh của chúng 

ta. Tất cả các sinh vật có điểm chung là có phản ứng với 
những thay đổi của môi trường sống. Nhiều thay đổi 
có nguy cơ làm tuyệt chủng một số loài động thực 
vật, và nếu chúng mất đi sẽ ảnh hưởng tới các loài 
khác trong hệ sinh thái. 

Học sinh cần được học về các loài động vật khác nhau 
trong vườn quốc gia của tỉnh để các em biết trân trọng 

đa dạng sinh học xung quanh mình. Trò chơi ghép các 
con vật không chỉ giúp học sinh học tên mà còn nhận 

biết được các con vật. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Vích 
Green Turtle

Bò biển
Dugong

Sếu đầu đỏ
Sarus Crane

Chim bói cá
King Fisher 

Cá thòi lòi  
Mud Skipper

Chim bồ nông
Pelican

4. Sau khi chơi xong, giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận các câu hỏi sau.

Câu hỏi thảo luận
1. Em có nghĩ việc bảo vệ động vật xung quanh ta là quan trọng không?  

Tại sao có/Tại sao không?
2. Em có nghĩ biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới các động vật này không? 

Ảnh hưởng như thế nào?
3. Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu các động vật này bị tuyệt chủng?
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Sao chép  
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang  

24

. . . nhằm khuyến khích học 
sinh học tìm hiểu về các loài 
động vật, thực vật đang có 
nguy cơ bị đe dọa trong 
tỉnh.  

Mục tiêu

Đố vui Tôi là ai

Bạn cần:
• 1 bộ thẻ gồm có 6 hình: Đồi mồi, cây rừng ngập mặn, Sếu đầu đỏ, Rái cá,  

Bò biển, Vích (bộ dụng cụ tham khảo sẽ cung cấp hình vẽ mẫu)

• Bộ thẻ gồm 6 thẻ câu đố (xem bên dưới)
• Băng dính hoặc nam châm để hình có thể dán lên bảng

Thẻ hình và thẻ câu đố

Bạn cần:
• Hình vẽ mẫu (có sẵn), hình chụp hoặc vẽ về 6 loài động thực vật
• Hồ dán
• Kéo
• Giấy các tông thừa
• Bút bi

Thực hiện:
Bước 1 Cắt hình vẽ hoặc hình chụp 6 loài động thực vật.
Bước 2  Dán các hình lên bìa các tông và cắt thành từng hình riêng biệt.  
Bước 3 Dán lên bìa các tông rồi cắt ra thành các thẻ câu đố. 

30 phút +  
30 phút 
chuẩn bị

Trò chơi 
nhóm
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Thẻ câu đố trò chơi “Tôi là ai?”

 Tôi là ai?

• Tôi là loài bò sát.
• Tôi có cái mai trên lưng.
• Tôi thích ăn cỏ và rong tảo 

biển.
• Tôi sống ngoài biển khơi.

 Tôi là ai? 

• Tôi là loài động vật có vú quý 
hiếm và đang bị đe dọa. 

• Mình tôi phủ lớp lông mịn và 
mũi có những sợi lông. 

• Tôi ăn cá, ếch nhái, loài bò sát 
và côn trùng. 

• Tôi sống trong rừng gần sông, 
hồ và suối.

 Tôi là ai?

• Tôi là loài chim biết bay cao 
nhất thế giới.

• Mình tôi có lông màu xám nhạt 
và da cổ có màu đỏ tươi. 

• Đôi chân tôi có màu đỏ ngả 
hồng.

 Tôi là ai?

• Tôi là loài bò sát.
• Tôi sống ngoài biển khơi.
• Chiếc mỏ của tôi giống mỏ con 

vẹt.
• Loài người bắt tôi để lấy mai.
• Tôi là loài ăn tạp.

 Tôi là ai?

• Tôi là loài động vật có vú và 
đang bị đe dọa. 

• Tôi có hai chân chèo và đuôi.
 • Tôi là loài động vật ăn cỏ. 
• Tôi sống ngoài biển khơi.

 Tôi là ai?

• Tôi là một lòai cây sống trong 
vùng nước mặn. 

• Rễ của tôi có thể hút khí ô xy 
từ không khí.

• Rể của tôi còn là nơi trú ẩn của 
tôm và cá con.

Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài cây cỏ, động vật và các sinh vật 
khác trên hành tinh của chúng ta. Tất cả các sinh vật có điểm chung là có phản 
ứng với những thay đổi của môi trường sống. Nhiều thay đổi có nguy cơ làm 
tuyệt chủng một số loài động thực vật, và nếu chúng mất đi sẽ ảnh hưởng tới 
các loài khác trong hệ sinh thái. 
Học sinh cần được học về các loài động vật khác nhau trong vườn quốc gia 
của tỉnh để các em biết trân trọng đa dạng sinh học xung quanh mình. Bốn 
hoạt động đầu tiên trong phần này tập trung vào đa dạng sinh học. Tuy các 
loài động thực vật này được tìm thấy trong khu sinh quyển Kiên Giang, các 
trò chơi này cũng có thể áp dụng cho các tỉnh khác. Số lượng thẻ hình cũng 
có thể thay đổi. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Trong lớp:
1. Dán 6 thẻ hình lên bảng. Mỗi hình cách nhau một khoảng trống.
2. Đọc một thẻ câu đố và hỏi cả lớp xem câu đố tả con vật gì, các em trả lời 

bằng cách chỉ vào thẻ hình thích hợp.
3. Gọi một học sinh lên bảng và chỉ vào hình động/thực vật thích hợp để trả 

lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng thì em sẽ đặt thẻ câu đố vào bên cạnh hình con 
vật. Nếu trả lời sai, một em khác sẽ lên thực hiện trò chơi và đặt thẻ câu đố 
vào hình thích hợp.

4. Tiếp tục trò chơi cho đến khi tất cả các thẻ hình đều có câu trả lời đúng. 
5. Mở cuộc thảo luận trong lớp:

Các câu hỏi thảo luận:
Em đã từng thấy các loài động/thực vật này chưa? Ở đâu? Khi nào?
Em nghĩ tại sao các loài động/thực vật này lại biến mất?
Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ chúng?

BIẾN TẤU TRÒ CHƠI:
Có thể thực hiện trò chơi này tương tự như trò ghép hình động vật
Bước 1 Đặt các thẻ hình úp xuống thành một dãy trên bảng.
Bước 2 Đặt các thẻ câu đố mở thành một dãy khác. 
Bước 3 Học sinh lần lượt đọc các thẻ câu đố, trả lời câu hỏi xem có tìm được 

hình thích hợp hay không. Nếu lật đúng thẻ hình thì học sinh được 
lấy thẻ câu đố và gỡ thẻ hình khỏi bảng. Nếu lật không đúng thẻ thì 
sẽ đến lượt bạn khác. 

Biến tấu này khuyến khích học sinh đọc qua thẻ câu hỏi và suy nghĩ về các gợi ý. 
Qua đó các em được củng cố kiến thức về các loài động thực vật đang có nguy 
cơ bị đe dọa ở địa phương mình. 

Các biến tấu khác:
• Giáo viên có thể thu nhỏ kích cỡ thẻ hình và câu đố để thực hiện trò chơi 

tập trung trong nhóm nhỏ.
• Giáo viên có thể cải biến hoạt động này thành tìm môi trường sống khác 

nhau cho các loài động, thực vật – ví dụ như ở biển, rừng, núi, hang động,   
. . . 

• Tôi là loài bò sát
• Có cái mai trên lưng
• Tôi thích ăn cỏ biển và tảo biển
• Tôi sống ngoài biển khơi

Tôi là Vích
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 

26

. . . nhằm giúp học sinh 
nhận biết các loài động 
vật tại địa phương 

Mục tiêu
Đố vui nón động vật

Bạn cần có:
• 4 nón đội đầu gắn hình 4 con vật khác nhau
• Phấn trắng và bảng để chấm điểm

Trong lớp:
1. Cho học sinh ôn lại tên các loài động vật địa phương bằng trò chơi vẽ hình. 

Bước 1:  Chia học sinh thành hai đội.
Bước 2:  Mỗi đội cử một đại diện lên bảng. 
Bước 3:  Yêu cầu mỗi em dùng phấn vẽ hình một con vật.
Bước 4:  Khi các em vẽ thì hai đội sẽ cố gắng đoán tên con vật. Đội nào 

đoán đúng trước sẽ thắng.
Bước 5:  Tiếp tục gọi 2 học sinh lên bảng vẽ hình kế tiếp. Đảm bảo tất cả 

các con vật trong trò chơi đều được vẽ.
Bước 6:  Đội nào đoán được nhiều hình hơn sẽ thắng. 
Bước 6:  Người thắng cuộc trong trò chơi này là người đầu tiên đoán đúng 

tên hình con vật mình đội trên đầu.

2. Gọi 4 học sinh lên, ngồi vào ghế hoặc đứng đối diện với cả lớp. 
3. Cho mỗi em đội một nón – đảm bảo các em không nhìn thấy. Ở phía trước 

nón là một hình động vật cắt dán đã được giới thiệu với cả lớp trong hoạt 
động ôn tập.

45 phút

Cả lớp
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Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài cây cỏ, động vật và các sinh vật 
khác trên hành tinh của chúng ta. Tất cả các sinh vật có điểm chung là có phản 
ứng với những thay đổi của môi trường sống. Nhiều thay đổi có nguy cơ làm 
tuyệt chủng một số loài động thực vật, và nếu chúng mất đi sẽ ảnh hưởng tới 
các loài khác trong hệ sinh thái. 

Học sinh cần được học về các loài động vật khác nhau trong các 
vườn quốc gia của tỉnh để các em biết trân trọng các giá trị 
đa dạng sinh học xung quanh mình. Bốn hoạt động đầu 
tiên trong phần này tập trung vào chủ đề đa dạng sinh 
học. 

Trong hoạt động này học sinh cần đoán tên con 
vật gắn trên mũ của mình. Giáo viên nên chọn các 
loài động vật sống tại địa phương để học sinh dễ 
tìm hiểu. 

Đây là hoạt động dành cho cả lớp, nếu lớp có số 
lượng học sinh đông thì giáo viên có thể làm thêm 
mũ đội. Trò chơi này có thể lặp lại với nhiều loài 
động vật khác nhau để nhiều học sinh có cơ hội 
đoán con vật hơn. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

4. Mỗi học sinh cố gắng đoán tên con vật trên nón mình đội bằng cách đặt câu 
hỏi. Mỗi học sinh được hỏi 3 câu, và chỉ được hỏi những câu trả lời bằng 
“Có” hoặc “Không”.

 Ví dụ.  Học sinh:  Tôi có biết bay không?
   Cả lớp:  Không!
   Học sinh:  Tôi có to lớn không?
   Cả lớp:  Có!
   Học sinh:  Tôi có sống dưới biển không?
   Cả lớp:  Có!
   Học sinh:  Tôi có phải là bò biển không?
   Cả lớp:  Có!

5. Nếu học sinh biết câu trả lời, có thể đoán bất cứ lúc nào. 
6. Ai đoán được con vật của mình trước nhất là người chiến thắng.
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

28

. . . nhằm giúp học sinh 
tìm hiểu về đặc điểm 
của các loài động, thực 
vật đang bị đe dọa tại 
địa phương mình.  

Mục tiêu
Ghép hình động vật

Bạn cần có: 
• Tranh ảnh về các động vật bị đe dọa từ tạp chí hoặc áp phích
• Bìa các tông hoặc giấy bìa cứng đã qua sử dụng
• Keo dán
• Kéo
• Thước kẻ
• Bút chì

Trong lớp:
1. Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận các câu hỏi sau theo nhóm:
 Bạn có thể kể tên các loài động vật tại địa phương không?
 Chúng có quan trọng với con người không? Tại sao
 Bạn có thường xuyên nhìn thấy chúng không? Vì sao?
2. Cho học sinh biết hôm nay các em sẽ học về đặc điểm của các loài động vật 

tại địa phương đang có nguy cơ bị đe dọa. 
3. Phát cho học sinh các mảnh ghép nếu đã chuẩn bị sẵn hoặc yêu cầu học sinh 

tự làm mảnh ghép bằng cách thực hiện các bước sau.
4. Làm mảnh ghép:
Bước 1: Tìm từ tạp chí hoặc vẽ hình các động vật và cắt rời ra. Dùng các loài 

vật đang bị đe dọa trong khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang ví dụ 
như: Đồi mồi, Sếu đầu đỏ, Rái cá lông mũi, Bò biển và Vích

Bước 2: Dán tranh lên giấy bìa. Chờ cho khô.
Bước 3: Lật mặt phía sau, dùng thước và bút chì đánh dấu vị trí mình muốn 

cắt. Nên bắt đầu với bộ ghép hình 6 mảnh nhưng đối với học sinh 
khối lớp lớn thì có thể cắt ra nhiều mảnh hơn.

Bước 4:  Cắt thành từng mảnh rời.
Bước 5:  Để các mảnh ghép vào bìa sơ mi và ghi tên bên ngoài – Ví dụ: Rái cá

30 phút 
– nếu có 
chuẩn bị 
trước các 
mảnh ghép

Hoặc 1 tiếng 
– nếu học 
sinh tự làm 
mảnh ghép 
ở lớp

Cá nhân
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5. Trước khi học sinh làm các mảnh ghép, yêu cầu các em mô tả con vật với 
một bạn khác. Ví dụ “Con vật này có mấy chân? Nó có bay được không? Nó 
sống ở đâu? Nó có lông vũ hay lông mao?”

6. Sau đó yêu cầu học sinh ghép các mảnh ghép xem có đúng hay không. 
7. Tráo đổi các mảnh ghép và cho học sinh chơi lại.
8. Kết thúc bằng cuộc thảo luận tại sao chúng ta cần bảo vệ các động vật này. 

Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài cây cỏ, động vật và các sinh vật 
khác trên hành tinh của chúng ta. Tất cả các sinh vật có điểm chung là có phản 
ứng với những thay đổi của môi trường sống. Nhiều thay đổi có nguy cơ làm 
tuyệt chủng một số loài động thực vật, và nếu chúng mất đi sẽ ảnh hưởng tới 
các loài khác trong hệ sinh thái. 

Học sinh cần được học về các loài động vật khác nhau trong vườn quốc gia của 
tỉnh để các em biết trân trọng đa dạng sinh học xung quanh mình. Bốn hoạt 
động đầu tiên trong phần này tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học. 
Trong hoạt động này học sinh có thể làm mảnh ghép tại lớp (xem hướng dẫn 
bên trên) hoặc các học sinh lớn hơn có thể làm mảnh ghép trong lớp giúp các 
bạn. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

34

. . . nhằm giúp học sinh 
hiểu biết và ý thức được 
các loài động vật nào 
cần được bảo vệ tại địa 
phương.

Mục tiêu
Hình thông tin di động

Mỗi nhóm cần:
• Móc quần áo
• Sợi dây
• Kìm bấm lỗ
• Sáp màu, phấn màu và bút lông màu
• Bìa các tông và giấy phế thải hoặc báo 
• Dập ghim

Hoạt động này đòi hỏi học sinh phải tìm hiểu một số kiến thức cơ bản. Giáo 
viên cần cung cấp thông tin về các loài động vật đang bị đe dọa. Tìm thông tin 
từ sách, tờ bướm hoặc trên mạng để học sinh sử dụng. Các trò chơi “Đố vui tôi 
là ai” và “Bảng đa dạng sinh học” cũng có các thông tin cơ bản về động vật ở  
tỉnh Kiên Giang. 

Trong lớp:
1. Mỗi nhóm từ 2-3 học sinh chọn ra một động vật bị đe dọa mà các em muốn 

tìm hiểu. Khuyến khích các nhóm chọn các con vật khác nhau. Sử dụng các 
con vật trong trò chơi “Đố vui tôi là ai” nếu thấy phù hợp.

2. Yêu cầu học sinh động não suy nghĩ xem mình biết gì về con vật đó. Viết các 
thông tin về bìa giấy các tông

3. Học sinh tìm hiểu về con vật để kiểm tra hiểu biết của mình và tìm thêm 
thông tin. Đảm bảo học sinh viết ra được những chi tiết thú vị về con vật. 

4. Học sinh thực hiện các bước sau để làm bảng thông tin di động
Bước 1:  Vẽ , tô màu và cắt hình một con vật đang bị đe dọa. Ví dụ: Rái cá 

vuốt bé châu Á.
Bước 2:  Dán lên miếng bìa hoặc tờ lịch.

Bước 3:  Viết một số thông tin quan trọng về con vật đó trên giấy nháp. Ví 
dụ, nó sống ở rừng U Minh Thượng và thích ăn cá.

Bước 4:  Cắt và dán từng thông tin vào miếng giấy dày.
Bước 5:  Bấm lỗ vào vị trí phía trên và dưới mỗi con vật và thông tin.
Bước 7:  Dùng sợi dây, kết tấm hình và giấy thông tin lại bằng các luồn chỉ 

qua lỗ và buộc lại ở bên trên.
Bước 8:  Treo bảng thông tin di động trong lớp học.

90 phút

Theo nhóm 
nhỏ  
(2-3 học sinh 
mỗi nhóm)
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Đa dạng sinh học là sự phong phú của các loài cây 
cỏ, động vật và các sinh vật khác trên hành tinh 
của chúng ta. Tất cả các sinh vật có điểm chung là 
có phản ứng với những thay đổi của môi trường 
sống. Nhiều thay đổi có nguy cơ làm tuyệt chủng 
một số loài động thực vật, và nếu chúng mất đi 
sẽ ảnh hưởng tới các loài khác trong hệ sinh thái. 

Hoạt động này khuyến khích học sinh tìm hiểu 
nhiều thông tin hơn về các động vật đang bị đe dọa 
hoặc có nguy cơ bị đe dọa và chia sẻ thông tin cho cả 
lớp một cách sinh động. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Thông tin di động  
về rừng ngập mặn

Thông tin di động về Sếu đầu đỏ -  
làm từ 3 miếng các tông

5. Khi mỗi nhóm làm xong thì chọn một em trong nhóm đứng kế bên bảng 
thông tin. Các em còn lại đi vòng quanh, đọc bảng thông tin và hỏi em học 
sinh đứng kế bảng về con vật mà các em đã tìm hiểu.

6. Tùy chọn – Giáo viên có thể kết thúc bằng câu hỏi nhanh đúng/sai dựa trên 
thông tin học sinh tìm được. 

 Ví dụ: Rái cá vuốt bé châu Á thích ăn cá đúng hay sai? ĐÚNG!

Minh họa về bảng thông tin di động 
Có hai kiểu dưới đây: ĐA
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Bạn cần có:
• Một bộ hình cắt rời, gồm có 6 hình: hoa súng, ốc sên, cá nhỏ, cá lớn và vịt.

• Một bộ thẻ thông tin của câu chuyện, mô tả lưới thức ăn khác nhau trong 
ao (Xem hướng dẫn bên dưới):

• Một hình vẽ ao lớn đơn giản – có thể vẽ trên tờ báo hoặc giấy lớn.

• Băng keo giấy hoặc nam châm để gắn thẻ hình vào ao.
• Bút lông để vẽ các mũi tên trong chuỗi thức ăn.

Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

38

. . . giúp học sinh hiểu 
được cách thực hoạt 
động của hệ sinh thái 
bằng cách quan sát 
chuỗi thức ăn và mạng 
lưới thức ăn trong hệ 
sinh thái đó. 

Mục tiêu
Lưới thức ăn trong ao

30 phút

Cả lớp

Tôi là cá lớn và tôi sống 
trong ao. Tôi thích ăn 
nòng nọc và cá nhỏ.

Tôi là cây hoa súng và 
tôi sống trong ao.

Tôi là ốc sên và  
tôi sống trong ao.  
Tôi thích ăn cỏ cây.

Tôi là nòng nọc và  
tôi sống trong ao.  
Tôi thích ăn cỏ cây.

Tôi là cá nhỏ và tôi 
sống trong ao. Tôi thích 
ăn ốc sên và nòng nọc.

Tôi là vịt và tôi sống 
trong ao hồ. Tôi thích 
ăn cỏ cây và ốc sên.
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Trong lớp:
1. Giáo viên đính hình ao trên bảng và hình các sinh vật ở rìa bảng đối diện với 

học sinh.
2. Giáo viên đọc to tên của một con vật hay tên cây trong các hình và hỏi cả lớp 

tìm hình này trong các thẻ hình.
3. Khi tìm đúng hình, giáo viên gắn thẻ hình vào ao.
4. Tiếp tục thực hiện cho đến khi tất cả các hình đều được gắn vào ao (chừa 

khoảng trống giữa các hình để tạo liên kết trong chuỗi thức ăn). 
5. Giải thích với học sinh là các em sẽ tạo ra một chuỗi thức ăn trong ao để cho 

thấy loài nào ăn loài nào trong ao. 

Tạo chuỗi thức ăn
6. Đầu tiên giáo viên giải thích làm thế nào để tạo ra chuỗi thức ăn (vẽ mũi 

tên giữa con vật săn mồi và con mồi). Minh họa bằng cách sử dụng thẻ kể 
chuyện.

 Ví dụ: 
 Thẻ câu chuyện thứ nhất: Đây là con nòng nọc. Cỏ cây trong ao là thức ăn 

ngon miệng của chúng.
 Vẽ một mũi tên giữa con nòng nọc và cái cây để tạo thành chuỗi thức ăn.

7. Giáo viên đọc to từng thẻ và học sinh lần lượt sử dụng các thông tin để tạo 
một chuỗi thức ăn trên bảng.

8. Khi đã đọc xong hết các thẻ và các lưới thức ăn đã hoàn thành, giáo viên nói 
với học sinh rằng tất cả các chuỗi thức ăn mà các em vừa lập chính là LƯỚI 
THỨC ĂN.

9. Sau đó, giáo viên có thể yêu cầu học sinh lần lượt chỉ ra sự khác biệt giữa 
các chuỗi thức ăn trong mạng lưới thức ăn.

10. Hỏi học sinh chuyện gì sẽ xảy ra nếu một loài vật bị biến mất khỏi chuỗi thức 
ăn.

Tôi là nòng nọc.
Tôi sống trong hồ này
Tôi ăn thực vật
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Biến tấu:
Một cách khác để tạo lưới thức ăn là học sinh sẽ sắm vai các con vật và cây 
trong lưới thức ăn.

Bạn cần có:
• 6 băng đội đầu. Trên mỗi băng đính thẻ hình con vật hoặc cây. 
• Cuộn dây
• Kéo cắt
• Không gian rộng – cho học sinh chơi trong sân trường

Trong lớp:
1. Cho học sinh đứng hoặc ngồi thành vòng tròn. Ao chính là không gian ở 

giữa vòng tròn.
2. Giáo viên mời em nào xung phong đóng vai một trong các nhân vật là cây/ 

con vật có môi trường sống trong ao. Mỗi em đeo một mũ hình cây/con vật 
đó.

3. Giáo viên đọc to thẻ đầu tiên và em nào là cây sẽ đứng vào giữa vòng tròn.
4. Khi giáo viên đọc to thẻ câu chuyện thứ hai, em học sinh là con vật sẽ lấy 

cuộn dây và cắt một đoạn. Em này đưa một đầu dây cho bạn sắm vai cây và 
cầm đầu dây kia. 

5. Giáo viên đọc to thẻ tiếp theo và em học sinh cầm thẻ sẽ lấy cuộn dây và cắt 
một đoạn và cầm một đầu có con vật hoặc cây mà mình ăn. 

6. Trò chơi kết thúc khi tất cả các thẻ được đọc lên và chuỗi thức ăn được hình 
thành. Bởi lẽ một số con vật ăn nhiều hơn một loại thức ăn nên học sinh sẽ 
cần cắt nhiều sợi dây để tạo thành chuỗi thức ăn cho mình. 

7. Học sinh xung quanh ao cùng xem một lưới thức ăn trong ao hoàn chỉnh và 
lần lượt đưa ra các ví dụ của một chuỗi thức ăn độc lập để tạo thành một 
lưới thức ăn mới trong ao.

8. Hỏi học sinh điều gì sẽ xảy ra nếu một loài động vật bị biến mất khỏi mạng 
lưới thức ăn.
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Thẻ câu chuyện về lưới thức ăn trong ao

Tôi là hoa súng và 
tôi sống trong ao hồ.

Tôi là ốc.
Tôi sống trong ao hồ
Và tôi ăn thực vật

Tôi là nòng nọc.
Tôi sống trong hồ này.
Tôi ăn thực vật.

Tôi là cá nhỏ, và tôi sống trong ao hồ.
Tôi thích ăn ốc và nòng nọc.

Tôi là một con cá lớn
Và tôi sống trong ao hồ.
Tôi thích ăn nòng nọc và cá nhỏ.

Tôi là vịt và tôi sống trong ao.
Tôi thích ăn thực vật và ốc

Chúng ta có thể tìm hiểu một hệ sinh thái hoạt động như thế nào bằng cách 
quan sát các chuỗi thức ăn và mạng lưới thức ăn trong hệ thống đó. Các chuỗi 
thức ăn cho thấy các loài thực vật và động vật có liên quan với nhau như thế 
nào – loài nào ăn loài nào?

Ba trò chơi kế tiếp sẽ giới thiệu về mạng lưới thức ăn cho học sinh và khuyến 
khích các em tìm hiểu chúng hoạt động thế nào. Giáo viên nên khuyến khích 
học sinh suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một loài động vật bị đe dọa tuyệt 
chủng.

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Bạn cần:

• Thẻ hình cắt rời về những sinh vật sống trong mạng lưới thức ăn đất ngập 
nước

• Thẻ tên của các sinh vật sống trong mạng lưới thức ăn

• Bảng thông tin mô tả loài nào ăn loài nào trong chuỗi thức ăn – mỗi em một 
bảng (xem phần Tham khảo bên dưới).

• Ít nhất 30 hình mũi tên cắt rời và cao su dán hoặc băng keo để dán mũi tên 
vào bảng.

Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 

40+46

. . . giúp học sinh nhận 
biết về mạng lưới thức 
ăn trong các vùng đất 
ngập nước, ví dụ như  
U Minh Thượng và  
Phú Mỹ ở Kiên Giang, 
Việt Nam. 

Mục tiêu
Tạo mạng lưới thức ăn  
trong vùng đất ngập nước 

Tôm Ấu trùng  
chuồn chuồn

Ốc sên

Trai

Tảo

Rắn Sếu Ếch

Động vật  
phù du Mèo ri Diều hâu

Rái cá 

Thực vật  
phù du

Cá

1 tiếng

 Cả lớp
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Trong lớp:
1. Gắn các thẻ hình lên trên bảng. 
2. Gắn các thẻ tên ở phần dưới của bảng.
3. Gọi từng học sinh lên bảng và chọn một thẻ tên để ghép vào hình phù hợp. 

Giáo viên có thể giúp học sinh xác định những loài ít được biết đến, ví dụ 
như động vật phù du, thực vật phù du hoặc ấu trùng của chuồn chuồn.

4. Phát các bảng thông tin cho học sinh. Cho các em thời gian đọc bảng tên để 
biết loài nào ăn loài nào trong chuỗi thức ăn của vùng đất ngập nước.

5. Khi cả lớp đọc xong, cho các em học sinh lần lượt xung phong lên bảng vẽ 
hình chuỗi thức ăn sử dụng các mũi tên – mũi tên bắt đầu từ loài bị ăn và 
chĩa vào loài ăn. 

 Ví dụ:
 Động vật phù du  Ốc sên  Ếch Rắn 

6. Học sinh lần lượt lên bảng và tạo ra chuỗi thức ăn từ bảng thông tin, cho 
đến khi tất cả các chuỗi đều được tạo ra trên bảng. 

7. Sau đó giáo viên có thể yêu cầu cả lớp xác định các chuỗi thức ăn khác nhau. 
Một ví dụ về chuỗi thức ăn sử dụng bảng thông tin từ mạng lưới:

Thực vật phù du  Ốc sên  Sếu Diều hâu 

8. Tiếp theo đưa ra câu hỏi cho cả lớp thảo luận.

Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Sinh vật nào trong mạng lưới thức ăn là loài “sản xuất”?
2. Sinh vật nào là loài ăn thực vật đầu tiên trong mạng lưới này?
3. Sinh vật nào là loài ăn động vật trong mạng lưới?
4. Có loài ăn tạp nào trong mạng lưới không?
5. Sinh vật nào là loài trên cùng của mạng lưới thức ăn?
6. Em có thể tìm các ví dụ khác về chuỗi thức ăn từ mạng lưới này không?
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Tham khảo:

Các thông tin sau đây mô tả loài nào ăn loài nào trong chuỗi thức ăn.  
Các chuỗi này tạo nên mạng lưới thức ăn trong đất ngập nước.

1.  Trai ăn thực vật phù du. 

2.  Ốc ăn Thực vật phù du và Động vật phù du.

3.  Ấu trùng chuồn chuồn ăn Thực vật phù du và Tảo.

4.  Động vật phù du ăn Tảo và Thực vật phù du.

5.  Cá ăn Tảo và Thực vật phù du.

6.  Sếu ăn Ốc, Tôm, Sò và Cá.

7.  Rái cá ăn Sò, Ốc, Cá và Tôm. 
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+ + + +

+

+ +
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8.  Ếch ăn Tôm và Cá.

9.  Rắn ăn Ếch, Cá, Trai, Ốc, Tôm và Trai.

10. Mèo ri ăn Cá, Tôm, và Ếch.

11. Đại bàng ăn Rắn, Sếu, Rái cá và Mèo ri.

Chúng ta có thể tìm hiểu một hệ sinh thái hoạt động như thế nào bằng cách 
quan sát các chuỗi thức ăn và mạng lưới thức ăn trong hệ thống đó. Các chuỗi 
thức ăn cho thấy các loài thực vật và động vật có liên quan với nhau như thế 
nào – loài nào ăn loài nào?

Các hoạt động sẽ giới thiệu về mạng lưới thức ăn cho học sinh và khuyến khích 
các em tìm hiểu chúng hoạt động thế nào. Giáo viên nên khuyến khích học 
sinh suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng.

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 

40

. . . giúp học sinh nhận 
biết về mạng lưới thức 
ăn trong các vùng đất 
ngập nước, ví dụ như  
U Minh Thượng và  
Phú Mỹ ở Kiên Giang, 
Việt Nam. 

Mục tiêu
Mạng lưới thức ăn ở  
khu đất ngập nước

Bạn cần có:
• Bộ thẻ hình và thẻ tên  

(xem hoạt động “Lưới thức ăn trong ao”)
• 3 hình mũi tên cắt rời để minh họa một chuỗi thức ăn
• Nam châm, gôm dán hoặc cuộn keo để dán hình lên bảng.

Mỗi nhóm cần có:
• Một bộ thẻ hình và thẻ tên (xem hoạt động “Lưới thức ăn trong ao”) 
• Bảng thông tin cho mỗi học sinh, trong đó mô tả loài nào ăn loài nào trong 

chuỗi thức ăn
• 30 hình mũi tên cắt rời
• Giấy khổ lớn
• Bút chì màu, bút lông màu
• Thước kẻ
• Bút chì
• Gọt bút chì
• 3 - 4 cái kéo 
• 2 lọ keo dán

Trong lớp:
1. Gắn các thẻ hình lên trên bảng. 
2. Gắn các thẻ tên ở phần dưới của bảng.
3. Gọi từng học sinh lên bảng và chọn một thẻ tên để ghép vào hình phù hợp. 

Giáo viên có thể giúp học sinh xác định những loài ít được biết đến, ví dụ 
như động vật phù du, thực vật phù du hoặc ấu trùng của chuồn chuồn.

4. Phát các bảng thông tin cho học sinh. Cho các em thời gian đọc bảng để biết 
loài nào ăn loài nào trong chuỗi thức ăn của đất ngập nước.

5. Minh họa cho cả lớp cách tạo chuỗi thức ăn từ bảng thông tin.
 Ví dụ
 1. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin ở dòng thứ 2.
  “Ốc sên ăn thực vật phù du và động vật phù du.”
  Giải thích: “Thực vật phù du là những cây nhỏ xíu và động vật phù du là  

 những con vật rất nhỏ.”
 2. Giúp học sinh cùng tìm ra thành viên của chuỗi thức ăn trên bảng.
 3. Xác định mối liên kết trong chuỗi này – loài nào ăn loài nào?
  Giáo viên nói: “Đúng vậy, ốc sên ăn thực vật phù du và động vật phù du. 
  Ốc sên là động vật ăn tạp vì chúng ăn cả động vật và thực vật”.

1 tiếng

Theo nhóm 
(xem hoạt 
động trước 
đó cho cả 
lớp)
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 Ốc  Thực vật phù du  

   Động vật phù du

6. Sắp xếp học sinh thành nhóm – ít nhất từ 6 - 8 em/nhóm.
7. Giáo viên để rổ, hình những sinh vật sống trong mạng thức ăn, thẻ tên, các 

mũi tên cắt rời trên mỗi bàn.
8. Giáo viên giải thích rằng mỗi nhóm sẽ sử dụng thông tin trên phiếu bài tập 

để tạo mạng thức ăn trong vùng đất ngập nước. Mỗi nhóm nên sắp xếp các 
hình và mũi tên trước vào các vị trí cho phù hợp trước khi dán trên giấy.

9. Kiểm tra xem mỗi nhóm đã xếp đúng vị trí chuỗi thức ăn trước khi dán.
10. Khi các nhóm hoàn thành, các em trưng bày mạng thức ăn trong lớp và để 

phiếu thông tin bên cạnh.
11. Khi tất cả các nhóm hoàn thành xong bài tập này và trưng bày mạng thức 

ăn trong lớp, các nhóm sẽ đi xung quanh phòng học và cùng xem các phần 
trưng bày của nhau.

12. Giáo viên sẽ kiểm tra mạng lưới thức ăn của mỗi nhóm và yêu cầu học sinh 
xác định được các chuỗi thức ăn trong mạng lưới không. 

Chúng ta có thể tìm hiểu một hệ sinh thái hoạt động như thế nào bằng cách 
quan sát các chuỗi thức ăn và mạng lưới thức ăn trong hệ thống đó. Các chuỗi 
thức ăn cho thấy các loài thực vật và động vật có liên quan với nhau như thế 
nào – loài nào ăn loài nào?
Giáo viên nên khuyến khích học sinh suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra đối với mạng 
lưới thức ăn nếu một loài sinh vật trong đó bị tuyệt chủng. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang 

48

. . . nhằm tìm hiểu về hệ 
sinh thái rừng ngập mặn 
và cho người khác biết về 
tầm quan trọng của rừng 
ngập mặn 

Mục tiêu
Áp phích nhỏ – 
Thông tin về rừng ngập mặn 

Bạn cần có:
• Hình ảnh cây đước chưa tô màu
• Giấy lớn hoặc tờ lịch cũ
• Bút lông màu, bút chì màu và sáp màu
• Thước kẻ
• Bút chì
• Tẩy
• Gọt bút chì

Trong lớp:
1. Cho học sinh chia cặp và yêu cầu các em thảo luận mình đã học được gì về 

rừng ngập mặn trong các kỳ dã ngoại gần đây.
2. Cho biết các em sẽ làm một tấm áp phích để tuyên truyền cho người khác 

về tầm quan trọng của rừng ngập mặn.
3. Phát cho mỗi cặp một tấm hình cây đước chưa tô màu.
4. Học sinh tô màu cho cây, cắt và dán hình vào tờ giấy lớn.
5. Bên dưới cây, viết những thông tin về rừng ngập mặn và lý do vì sao rừng lại 

quan trọng. Giáo viên kiểm tra xem thông tin có chính xác chưa.
6. Học sinh có thể thêm vào các chi tiết khác, vd. Các loài cá hoặc động vật 

sống trong rừng ngập mặn.
7. Khi hoàn tất, áp phích được treo quanh lớp và học sinh sẽ đọc những gì viết 

trên đó.
8. Yêu cầu các em treo áp phích quanh trường hoặc quanh khu vực mình sống. 

45 phút

Làm việc 
theo nhóm  
2 người
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Rừng ngập mặn là tập hợp các loài cây có thể sống trong môi trường đất bão 
hòa và nước mặn. Bờ biển Việt Nam có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa 
dạng, đóng vai trò quan trọng với môi trường. Chúng còn có tác dụng như lá 
chắn bảo vệ đất ven biển khỏi bị xói lở. 

Sau khi học sinh đã hiểu về rừng ngập mặn và tham quan rừng, các em có 
thể làm các áp phích mini này. Qua đó các em sẽ tuyên truyền cho bạn cùng 
trường về tầm quan trọng của rừng ngập mặn. Học sinh cũng có thể trưng bày 
các áp phích quanh khu vực mình sống. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

50

. . . nâng cao nhận thức về 
các hệ sinh thái quan trọng 
tại địa phương. Hoạt động 
này tập trung vào hệ sinh 
thái thảm cỏ biển ở Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 
nhưng cũng có thể áp 
dụng ở nơi khác. 

Mục tiêu
Tranh tường –  
Môi trường sống của cỏ biển

Bạn cần có:
• Bìa các tông, giấy tái chế hoặc lịch cũ
• Kéo 
• Keo dán
• Bút chì màu và phấn màu hoặc sáp màu
• Hình con vật sống trong môi trường của chúng (ví dụ, các con vật sống 

trong môi trường cỏ biển)

Gợi ý cho giáo viên: 
Nếu có thể, giáo viên nên tổ chức tham quan thực tế ở những nơi có môi 
trường sống đa dạng và đặc biệt của cỏ biển vì trải nghiệm thực tế sẽ giúp học 
sinh có nhiều thông tin hơn và giúp các em hiểu rõ sự cần thiết phải bảo vệ môi 
trường sống xung quanh chúng ta. Nếu không thì học sinh có thể xem tranh 
hoặc đĩa DVD hoặc chương trình TV về đặc điểm của môi trường mà các em sẽ 
vẽ tranh. 

Trong lớp:
1. Ở mỗi nhóm, học sinh sẽ thảo luận về chuyến đi thực tế ở một vùng sinh 

thái gần đó hoặc về các tranh ảnh, đĩa DVD vừa xem. “Em đã thấy gì? Em 
thấy các loài thực vật và động vật nào? Những khu vực này có điểm gì đặc 
biệt?”.

2. Cho biết các em sẽ cùng nhau vẽ hình một môi trường sinh thái làm tranh 
treo tường.

3. Học sinh tìm hoặc vẽ hình các con vật, tô màu và cắt rời. 

4. Cắt hình nền từ bìa các tông. Tạo nền biển xanh bằng phấn màu hoặc bút 
sáp màu và giấy màu.

1 tiếng

Theo nhóm
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Thảm cỏ biển ở đảo Phú Quốc, Việt Nam có tầm 
quan trọng quốc gia và là môi trường sống cho 
nhiều loài sinh vật biển, bao gồm các loài có nguy 
cơ bị đe dọa tuyệt chủng như Bò biển. Thảm cỏ 
biển đang bị hủy hoại vì ô nhiễm, xây dựng hạ 
tầng vùng ven biển và biến đổi khí hậu. 

Trò chơi này giúp học sinh phát triển nhận thức 
về các hệ sinh thái quan trọng của địa phương như 
thảm cỏ biển ở Phú Quốc. Trò chơi này rất phù hợp 
sau khi học sinh đi tham quan thực tế. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

5. Cắt lịch cũ hoặc bìa cũ thành các mảnh nhỏ để làm cỏ biển.

6. Dán cỏ biển trên tranh tường.
7. Dán hình các con vật để hoàn tất tranh tường.

8. Các học sinh lớn hơn có thể đánh dấu các con vật và cây cỏ trong tranh 
tường.

9. Trưng bày tranh xung quanh lớp học.
10. Cho học sinh xem tranh và trao đổi về bức tranh của bạn mình. 
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang  

51

. . . nhằm giúp học sinh 
phát triển khả năng quan 
sát và cảm nhận hình 
dạng, kích thước và màu 
sắc của các sinh vật và 
đồ vật xung quanh. 

Mục tiêu
Đi săn

Bạn cần có:
•  Danh sách các loài sinh vật trong sân trường cho mỗi học sinh (Xem phần 

Tham khảo)

Trong lớp:
1.  Tìm một nơi thích hợp trong trường để học sinh khám phá.
2. Phát cho mỗi em một tờ giấy và yêu cầu điền thông tin bằng cách viết hoặc 

vẽ.

3. Khi các em làm xong, tờ thông tin cuối cùng sẽ được trưng bày trong lớp. 
Các học sinh khác có thể xem bạn mình đã phát hiện được điều gì khi khám 
phá sân trường. 

Thứ gì đó rất nhỏ Thứ gì đó hình tròn

1 tiếng

Cá nhân

Trên thế giới có rất nhiều hệ sinh thái khác nhau – hệ sinh thái nước, đất, và 
kể cả hệ sinh thái đô thị!

Trò chơi đi săn làm tăng tính nhạy bén, khả năng quan sát và phát hiện của 
học sinh về các hệ sinh thái này. Hoạt động này cũng giúp học sinh nhận biết 
hình dạng, kích cỡ và màu sắc của các sinh vật và đồ vật quanh các em. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Đi săn
Em có thể tìm thấy gì:

Có 2 mắt  

CÓ

KHÔNG

Nó hình tròn.

CÓ

KHÔNG

Nó dài và mỏng.

CÓ

KHÔNG

Nó có chân.

CÓ

KHÔNG

Nó màu xanh.

CÓ

KHÔNG

Nó rất nhỏ.

CÓ

KHÔNG

Vẽ và dán

Mèo

Vẽ và dán

Cam

Vẽ và dán

Lá cây

Vẽ và dán
 
Gà

Vẽ và dán

Rau xanh  
trong vườn

Vẽ và dán

Kiến
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. . . tìm hiểu và trân trọng 
các hệ sinh thái mini tồn 
tại quanh trường học

Mục tiêu
Đường mòn nhỏ –  
Khám phá sân trường

Học sinh cần:
• Một sợi dây dài từ 1 - 2 m
• Phấn viết
• Giấy
• Bút chì
• Kính lúp

Trong lớp:
1. Giáo viên thông báo cho học sinh là các em sẽ khám phá một hệ sinh thái 

mini trong sân trường.
2.  Cho mỗi nhóm học sinh một đoạn dây, phấn, giấy, bút chì và kính lúp.
3.  Yêu cầu học sinh chọn khu vực mình muốn khám phá trong sân trường.
4.  Học sinh đặt sợi dây trên mặt đất, sau đó chèn hai hòn đá nhỏ vào hai đầu 

dây để giúp cho để sợi dây cố định một chỗ.
5.  Mỗi nhóm hai em sẽ quan sát xung quanh khu vực căng dây để tìm kiếm 

những con vật nhỏ xíu hoặc cây cối. Dùng kính lúp để quan sát nếu các sinh 
vật quá nhỏ không thấy bằng mắt thường. 

6.  Vẽ hoặc viết ra giấy những gì học sinh quan sát được.
7.  Cho học sinh đủ thời gian để quan sát.
8.  Sau khi hết giờ, các em thu dây lại và trở về lớp để chia sẻ những điều mình 

phát hiện được với cả lớp. 
9. Mỗi nhóm trình bày trước lớp về những phát hiện của mình.
10.  Trao đổi với học sinh về các hệ sinh thái khác nhau được tìm thấy xung 

quanh. Chúng có quan trọng không? Tại sao?
11.  Bảng quan sát hoàn chỉnh sẽ được treo trên tường lớp học để các em đọc 

trong giờ ra chơi. 

1 tiếng

nhiều hơn 

Theo nhóm  
2 học sinh 

hoặc
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Thế giới có rất nhiều hệ sinh thái khác nhau – hệ 
sinh thái nước, đất, và kể cả hệ sinh thái đô thị!
Trò chơi này giúp học sinh hiểu và trân trọng các hệ 
sinh thái mini tồn tại quanh trường mình. 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

52

Bạn sẽ cần (cho mỗi nhóm):
• Một bảng trò chơi (xem phần hướng dẫn ở hoạt động “Trò chơi cứu lấy trái 

đất của chúng ta”)
• Một xúc xắc
• Quân cờ khác màu cho từng người chơi
• Bộ thẻ câu hỏi (xem phần Tham khảo) dán vào bìa cứng và cắt ra từng thẻ.
• Không gian để chơi.

Trong lớp:
1. Chia học sinh ra làm nhiều nhóm và học sinh có thể chọn ra thứ tự chơi 

trong nhóm bằng cách đổ xúc xắc.
2. Mỗi nhóm được nhận một bộ bảng trò chơi và bộ thẻ câu hỏi. Xáo trộn thứ 

tự các thẻ câu hỏi và úp chúng xuống bảng trò chơi.
3. Người chơi chọn màu cho quân cờ của mình.
4. Người chơi đầu tiên sẽ thẩy xúc xắc và dời quân cờ trên bảng trò chơi. Nếu 

người chơi đi đến ô có hình * thì họ phải trả lời câu hỏi. Học sinh ngồi cạnh 
sẽ bốc lên một thẻ và đọc lớn câu hỏi.

 Nếu người đang chơi trả lời đúng, họ được tiến tới 2 bước.
 Nếu người chơi trả lời sai, họ phải đi lùi lại 2 bước.
5. Trò chơi kết thúc khi người chơi đầu tiên về “đích”. Và đó là người thắng 

cuộc.

. . . giúp học sinh củng cố 
các kiến thức đã học về 
đa dạng sinh học, động, 
thực vật và môi trường 
sống đặc biệt cần phải 
bảo vệ.

Mục tiêu
Trò chơi đa dạng sinh học

45 phút

Theo nhóm
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Trò chơi này là một phương pháp tốt để giúp học 
sinh củng cố lại các kiến thức đã học về đa dạng 
sinh học, động, thực vật, môi trường sống đặc 
biệt cần phải bảo vệ.

Trò chơi thí dụ này được xây dựng dựa trên các 
loài động, thực vật ở Khu dự trữ Sinh quyển Kiên 
Giang. Giáo viên ở các tỉnh khác có thể dễ dàng thiết 
kế trò chơi riêng dựa vào các loài động thực vật đặc 
hữu ở tỉnh mình.

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Đúng hay Sai

Vích trưởng thành là động vật  
ăn tạp. Nó ăn thực vật và  
các loại động vật  
khác. Sai Đúng

Đúng Sai

Sai Đúng

Đúng Đúng

Đúng Sai

Đúng Đúng

Thẻ câu hỏi trò chơi Đa Dạng Sinh Học 

Đúng hay Sai

Đầu và một phần ở cổ của Sếu đầu 
đỏ có màu đỏ.

Đúng hay Sai

Rái cá lông mũi rất là hiếm.

Đúng hay Sai

Rừng ngập mặn là loài cây không 
thể sống trong môi  
trường nước mặn.

Đúng hay Sai 

Sếu đầu đỏ là loài chim lớn nhất 
thế giới có thể bay.

Đúng hay Sai

Đồi mồi có cái mỏ giống mỏ Vẹt.

Đúng hay Sai

Cá thòi lòi là loài cá sống trong 
bùn ở rừng ngập mặn.

Đúng hay Sai

Rái cá vuốt bé châu Á chỉ sống ở 
các vũng nước nhỏ.

Đúng hay Sai

Rễ của các loại cây rừng ngập mặn 
là nơi cư trú cho tôm  
con, cá và cua.

Đúng hay Sai

Cỏ biển là thức ăn ưa thích của  
Bò biển và Vích.

Đúng hay Sai

Sếu đầu đỏ có hai chân dài màu 
xanh da trời.

Đúng hay Sai

Chim bói cá thường được thấy 
trong rừng ngập mặn khi  
chúng rình bắt mồi  
là các loài cá.
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Đúng Sai

Sai Đúng

Đúng Sai

Đúng Đúng

Đúng hay Sai

Chim già đẫy được tìm thấy ở 
vùng đất ngập nước thuộc  
Vườn quốc gia  
U Minh Thượng.

Đúng hay Sai

Sếu đầu đỏ không phải là loài 
chim bị đe dọa tuyệt  
chủng.

Đúng hay Sai

Vích con là loài ăn thịt.

Đúng hay Sai

Cán bộ kiểm lâm báo cáo là họ 
nhìn thấy Già đẫy ở tại Vườn quốc 
gia U Minh Thượng.

Đúng hay Sai

Bò biển là loài thú ăn thịt và nó chỉ 
ăn các loài động vật khác.

Đúng hay Sai

Bò biển là loài thú có vú ở biển bị 
đe doạ.

Đúng hay Sai

Rái cá lông mũi chỉ thích ăn thực 
vật.

Đúng hay Sai

Ở rừng ngập mặn chúng ta có  
thể thấy các quần thể Dơi  
quạ bay đi tìm thức  
ăn vào buổi tối.
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Thông tin cho trò chơi

Thông tin về U Minh Thượng

Thông tin về sếu đầu đỏ

Rừng U Minh Thượng, phần nửa trên của rừng  
U Minh, từng là nơi cư trú của hơn 300 loài chim, 
bao gồm chim Bồ nông và các loài quý hiếm khác 
như Già đẫy Gia va và Sếu đầu đỏ.
Khu rừng ngày nay chỉ còn khoảng 200 loài chim 
và họ nhà Cò chiếm phần đông dân số. Rừng  
U Minh Thượng là khu bảo tồn đất ngập nước ở 
đồng bằng sông Cửu Long.

Rái cá lông mũi rất hiếm.
Chúng rất nhút nhát và hầu như chỉ kiếm ăn vào 
ban đêm. Rái lông mũi ăn cá, ếch, nòng nọc và 
côn trùng.

Rái cá vuốt bé thuộc nhóm động vật sống ở vùng 
nước ngọt như sông, hang động, cũng như ở các 
khu rừng ngập mặn ven bờ biển. 

Sếu đầu đỏ là loài chim biết bay cao nhất 
thế giới.

Sếu đầu đỏ có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Kiểm lâm VQG U Minh Thượng, gần đây phát 
hiện ra Già đẫy Gia va ở trong rừng.
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Thông tin về thảm cỏ biển

Thông tin về Rừng ngập mặn

Bò biển là loài thú có vú ở biển, thường được 
gọi là ‘Bò biển’ bởi vì nó là loài thú có vú duy 
nhất ăn cỏ. Mỗi con Bò biển có thể ăn hết 50 kg 
cỏ biển mỗi ngày.

Bò biển có nguy cơ tuyệt chủng.

Vích trưởng thành là động vật ăn cỏ, chúng ăn 
tảo và cỏ biển. Khi vích còn nhỏ chúng là loài ăn 
thịt, chúng ăn Sứa, Sò, Hến, Cua và Bọt biển.

Đồi mồi là loài rùa trông khá hấp dẫn với chiếc 
mỏ quặp giống con Vẹt. Đồi mồi là động vật ăn 
tạp. Chúng  có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Cây ngập mặn là loại cây đặc biệt có thể sống ở 
môi trường nước mặn. Cây ngập mặn có khả  
năng giữ bùn và là nơi cư trú cho các loài cá nhỏ 
và tôm. 

Bầy dơi ăn quả có thể tìm thấy trong rừng ngập 
mặn.

Chim Bói cá biết là chúng có thể bắt được nhiều 
cá trong rừng ngập mặn.  

Một con Sò có thể lọc 12 lít nước mỗi ngày.

Cá Thòi lòi thích sống dưới bùn.
Chúng có thể sống trên cạn một thời gian.
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Hoạt động  
gắn kết với chủ đề  
RÁC THẢI và TÁI CHẾ
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

62

. . . để giúp học sinh hiểu 
về các tác hại của rác thải 
và minh hoạ cho loại rác 
nào phân huỷ nhanh và 
loại nào thì không.

Mục tiêu
Tốc độ phân huỷ của các loại rác mà 
chúng ta thải ra như thế nào?

Bạn sẽ cần:
• 12 hũ nhựa có nắp đậy
• Nước ( đủ để đổ đầy nửa hũ cho tất cả 12 hũ)
• Một nơi có đủ ánh sáng để đặt các hũ
• Một tờ giấy ghi kết quả với bìa nhựa ( xem phần Tham khảo)
• Một cây bút viết

Gợi ý cho giáo viên:
Cần sử dụng các hũ nhựa có nắp đậy chặt vì một số rác hữu cơ có thể bốc mùi 
nếu các hũ nhựa không được đậy chặt.
Mặc dù việc quan sát theo dõi thí nghiệm có thể thực hiện trong hai tuần, 
nhưng đối với rác vô cơ thì nên giữ lại trong các hũ lâu hơn, ít nhất là một 
tháng.
Sau khi hoàn thành thí nghiệm, các loại rác cần được xử lý một cách thích hợp 
cũng như rửa sạch các hũ nhựa.

30 phút và 
15 phút để 
quan sát 
hàng tuần 
(từ hai  
tuần đến  
1 tháng)

Cả lớp
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Thành phần của từng hũ nhựa

Vỏ rau củ

Giấy báo

Túi ni lông 

Ống hút

Hộp nước giải khát

Tăm xỉa răng

Vỏ trái cây

Bìa cứng

Hộp xốp

Kẹp nhựa cứng

Lon nhôm

Vải vụn
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Trong lớp:
1. Giáo viên trao đổi về rác thải với học sinh. Hỏi học sinh:
 Các em thường làm gì với rác thải ở lớp/ở nhà?
 Các em có phân loại rác không? Các em có tái chế không? Tại sao?
 Các em có thấy rác ở trong rừng không? Các em thấy các loại rác nào?
2. Nói với học sinh rằng “Một số rác thải dễ dàng phân huỷ nhưng một số khác 

lại tồn lại trong môi trường của chúng ta rất lâu và thường gây ra nhiều tác 
hại. Hôm nay chúng ta sẽ làm một thí nghiệm để kiểm tra xem loại rác nào 
sẽ phân huỷ nhanh và loại  nào không thể.”

3. Học sinh sẽ viết tên từng loại “vật liệu” lên hũ nhựa.
4. Cho nước vào từng hũ (chỉ khoảng nửa hũ).
5. Cắt nhỏ từng vật liệu và bỏ vào các hũ riêng biệt.
6. Vặn chặt nắp hũ.
7. Đặt các hũ lên bàn hoặc kệ, những nơi có ánh sáng.
8. Yêu cầu học sinh đoán loại vật liệu nào sẽ phân huỷ nhanh.
9. Đặt các hũ ở đó ít nhất 2 tuần và quan sát mỗi tuần và điền vào tờ giấy theo 

dõi.
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Theo dõi:
Khi đã hoàn thành hoạt động này và học sinh ghi lại các lần quan sát, giáo viên 
có thể yêu cầu học sinh nhìn vào kết quả và thảo luận các câu hỏi sau:
1. Loại rác nào phân huỷ nhanh nhất?
2. Có loại rác nào không phân huỷ không? Loại nào?
3. Các loại rác không phân huỷ có thể gây ra những tác hại gì đến môi trường 

của chúng ta?

Tham khảo:
Bảng quan sát
Cuối mỗi tuần, ghi lại kết quả quan sát các vật liệu của từng hũ theo mẫu bảng 
quan sát.

Hũ Số Kết quả –  
Tuần 1

Kết quả –  
Tuần 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mỗi ngày chúng ta vứt đi rất nhiều thứ như nhựa, kính, kim loại và các thức 
ăn thừa. Một số loại rác sẽ phân huỷ trong đất nhưng một số khác sẽ cần thời 
gian rất lâu để phân huỷ. Điều này gây tác hại đến môi trường của chúng ta 
như các hố rác sẽ bị đầy và không còn đủ chỗ để đổ rác, rác làm ô nhiễm các 
dòng sông, đại dương, các hóa chất độc hại cũng tồn lại trong môi trường tự 
nhiên của chúng ta.

Thí nghiệm đơn giản này giúp học sinh hiểu rõ về tác hại của rác thải, đồng 
thời minh hoạ cho học sinh loại rác nào phân huỷ nhanh và loại nào thì không.

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

63

. . . để giáo dục học sinh 
về tác hại của túi ni lông 
và khuyến khích các em 
nghĩ ra các giải pháp 
khắc phục.

Mục tiêu
Túi ni lông – có tác hại gì? 

Bạn sẽ cần:
• Hình, ảnh nói lên tác hại của túi ni lông. Ví dụ: hình của một con rùa đang 

ăn túi ni lông
• Móc treo quần áo, kẹp
• Thẻ câu hỏi cho từng hình – “Túi ni lông gây tác hại gì?”
• Túi ni lông ( mỗi túi cho từng hình)
• Giấy trắng khổ lớn (cho mỗi nhóm)
• Giấy có viết sẵn câu hỏi “Chúng ta có thể làm gì để khắc phục tác hại của túi 

ni lông?” (cho mỗi nhóm)
• Viết

Trước giờ vào lớp:
1. Giáo viên gắn các hình, ảnh vào túi ni lông. Treo túi ni lông vào móc quần áo 

và kẹp lại bằng 2 cái kẹp.
2. Mặt kia của túi ni lông thì gắn giấy có dòng chữ “Túi ni lông gây tác hại gì?”.

Gợi ý dành cho giáo viên:
Để giúp cho buổi thảo luận có kết quả tốt, giáo viên nên trưng bày một số sản 
phẩm thay thế cho túi ni lông để học sinh tham khảo. Ví dụ như:
Để thay thế túi ni lông cho việc đi chợ, chúng ta có thể:
Tái sử dụng các túi làm bằng các vật liệu tái chế hoặc từ vật liệu tự nhiên – giỏ 
nhựa, bao gạo hoặc giỏ làm từ cây cỏ, mây, tre đan, giỏ dây.
Để thay thế cho túi ni lông đựng thức ăn:
Hộp nhựa có nắp hoặc cặp lồng bằng kim loại có thể sử dụng nhiều lần.

Trong lớp: 
1. Treo móc hình lên sào, mặt câu hỏi hướng xuống lớp.
2. Từng học sinh bước lên và lật qua mặt hình.
3. Yêu cầu học sinh phát biểu về tác hại trong hình.

1 giờ

Theo nhóm
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4. Sau khi xem qua tất cả các hình, giáo viên chia lớp thành các nhóm để thảo 
luận.

5. Câu hỏi thảo luận nhóm – Cảm tưởng của em về những hình ảnh?
 Trong từng nhóm, học sinh sẽ xem lại các hình ảnh và vẽ sơ đồ tóm tắt về 

cảm nghĩ của mình. Yêu cầu học sinh ghi lại trên tờ giấy khổ lớn.
6. Khi các nhóm hoàn thành, một học sinh đại diện cho nhóm sẽ chia sẻ cùng 

lớp về cảm tưởng của nhóm qua những bức hình.
7. Đưa mỗi nhóm một tờ giấy khổ lớn khác để trả lời câu hỏi “Chúng ta làm gì 

để khắc phục tác hại của túi ni lông?”.
8. Học sinh sẽ ghi lại các câu trả lời của mình trên giấy theo sơ đồ sau. Học sinh 

có thể vẽ hoặc viết bằng chữ.

9. Trưng bày các ý tưởng hoàn thành xung quanh lớp 
học để các nhóm có thể tham khảo các ý kiến 
khác.

10. Yêu cầu đại diện từng nhóm lên trình bày trước 
lớp về câu trả lời của nhóm mình.

Chúng ta làm gì để khắc phục  
tác hại của túi ni lông?

Túi ni lông gây ô nhiễm môi trường của chúng ta 
và phải mất một thời gian dài để chúng phân hủy. 
Túi ni lông cũng là mối đe doạ cho các loài động 
vật, đặc biệt là các loại thuỷ sinh sống ở sông, biển.
Hoạt động này là cung cấp ý tưởng để các em thảo 
luận về tác hại của túi ni lông và khuyến khích các em 
vẽ sơ đồ các biện pháp khắc phục.

THÔNG TIN CƠ BẢN
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. . . khuyến khích học 
sinh tuyên truyền về 
môi trường đến cộng 
đồng. 

Mục tiêu
Áp phích hãy cứu lấy  
môi trường của chúng ta

Bạn sẽ cần:
• Giấy nháp và bìa cứng
• Túi ni lông đã sử dụng
• Bút sáp màu, phấn vẽ và bút màu
• Bút chì, gôm và gọt bút chì
• Giấy khổ lớn (1 tờ cho mỗi nhóm)
• Hồ và keo dán
• Kéo
• Báo, tạp chí, tranh và ảnh cũ

Trong lớp: 
1. Yêu cầu học sinh nhớ các thông điệp tầm quan trọng của môi trường mà các 

em đã được học ở lớp.
2. Các nhóm quyết định chọn một “Thông điệp” mà cộng đồng cần biết.
 Một số gợi ý về chủ đề của áp phích:
 • Khuyến khích mọi người không nên vứt các túi ni lông bừa bãi.
 • Một số gợi ý thay thế cho việc sử dụng túi ni lông.
 • Các cách chúng ta có thể tái sử dụng hoặc tái chế túi ni lông.
 • Hành trình của túi ni lông trước khi thải ra đại dương.
 Thí dụ: mọi người vứt túi ni lông ra từ xe buýt, rơi xuống rãnh, trôi vào cống 

và bị nước đưa ra biển gây tác hại đến Rùa và các loại động vật khác.
3. Yêu cầu học sinh làm một áp phích để tuyên truyền.
4. Cung cấp 1 tờ giấy khổ lớn cho từng nhóm và yêu cầu nhóm sử dụng các vật 

liệu được cung cấp (xem phần Chuẩn bị) để làm áp phích.
5. Yêu cầu mỗi nhóm trình bày về áp phích của mình trước lớp.
6. Trưng bày các áp phích ở xung quanh trường và khu vực cộng đồng.

1 giờ

Theo nhóm
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Áp phích mẫu

Cần tuyên truyền cho mọi người trong gia đình và cộng đồng tham gia vào 
các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ở hoạt động này, học sinh tạo ra áp phích để khuyến cáo mọi người về tác hại 
của túi ni lông và khuyến khích sử dụng các loại túi thay thế cho túi ni lông.
 

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Các loại rác thải có thể tái sử 
dụng ở trường

Các loại rác cho tái chế

Các loại rác bỏ thùng rác – không 
thể tái sử dụng hay tái chế

Các vật có thể làm phân  
hữu cơ trong vườn

Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang  

64

. . . giới thiệu với học 
sinh về quá trình phân 
loại và tái sử dụng hoặc 
tái chế các loại rác mỗi 
ngày.

Mục tiêu
Phân Loại Rác

Bạn sẽ cần (cho mỗi nhóm):
• Một số các loại rác (các loại sạch và an toàn cho học sinh)
• 4 tờ báo
• 1 bộ gồm 4 nhãn tên (xem bên dưới).

Nhãn tên phân loại
1 giờ

Theo nhóm
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Trong lớp: 
1. Mỗi nhóm sẽ trãi 4 tờ báo ra sàn. Mỗi tờ báo sẽ được gắn kèm nhãn tên 

phân loại.
2. Mỗi nhóm phân loại rác theo 4 nhãn tên.  Đặt rác vào tờ báo có đúng nhãn 

tên.
3. Sau khi đã phân loại xong, nhóm sẽ đi vòng quanh và tham khảo các nhóm 

khác phân loại.
4. Đại diện mỗi nhóm sẽ chia sẻ với lớp về cách phân loại rác của mình. Khuyến 

khích các em học sinh còn lại đặt câu hỏi về quyết định của các bạn.
5. Kiểm tra từng nhóm và đặt câu hỏi để hướng các em tự suy nghĩ xem mình 

đã phân loại rác đúng hay chưa.

Quan sát – Suy nghĩ về Tái sử dụng và Tái chế
1. Hỏi học sinh về các sáng kiến để tái sử dụng một số loại rác tại trường.
2. Ghi lại các sáng kiến lên một tờ giấy khổ lớn và treo trong lớp học hoặc 

phòng giáo viên.
3. Đặt một thùng chứa các loại rác có thể tái sử dụng lại trong tương lai tại 

trường.  Đối với các vật không thể tái sử dụng nhưng có thể tái chế thì bỏ  
vào thùng tái chế riêng của trường.

Tái chế là quá trình biến các loại rác trở thành sản 
phẩm có thể sử dụng được. Tái sử dụng có nghĩa 
là sử dụng lại thay vì vứt đi. Nhiều loại như nhựa, 
giấy, bìa cứng và kiếng có thể tái sử dụng và tái 
chế. Điều này làm giảm lượng rác chôn lấp dưới 
đất và giúp bảo vệ môi trường.

Ba hoạt động tiếp theo giới thiệu cho học sinh về 
quá trình phân loại rác mỗi ngày để có thể tái sử 
dụng hoặc tái chế chúng.
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang  

65

. . . để tìm ra loại rác nào 
nên bỏ vào thùng tái chế 
và loại nào có thể làm 
phân hữu cơ.

Mục tiêu
Chúng ta bỏ rác ở đâu?

45 phút

Cả lớp

Bạn sẽ cần:
• Hình thùng rác được cắt ra từ các bìa cứng màu.
 RÁC TÁI CHẾ (VÀNG)
 RÁC HỮU CƠ (XANH)
 RÁC KHÔNG THỂ TÁI CHẾ (ĐỎ)

• 30 – 35 thẻ hình các loại rác khác nhau
• Hình ảnh có thể cắt ra từ giấy báo cũ, tạp chí, cẩm nang mua sắm của siêu 

thị.
• Băng dán xé, đinh gim hoặc băng keo giấy, để gắn từng thẻ hình vào thùng 

rác.
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Gợi ý dành cho giáo viên:
Nếu trường học có khu vực để xử lý rác hữu cơ thì nên cho học sinh quan sát 
và học về quá trình này.
Đối với giáo viên muốn tìm hiểu thêm về các cách xử lí rác hữu cơ có thể liên 
hệ với Sở Tài nguyên Môi trường, là cơ quan có thể trao đổi trực tiếp với học 
sinh về phân hữu cơ.

Trong lớp: 
1. Dán các hình thùng rác lên bảng hoặc lên tường trong lớp học. Thùng rác 

phải dán tên là thùng dành cho loại rác nào.
2. Mỗi học sinh cầm một hình của một loại rác nào đó.
3. Yêu cầu học sinh nhìn hình của mình và quyết định là sẽ dán hình của mình 

vào thùng rác nào.
4. Học sinh lần lượt dán hình của mình lên thùng rác đã chọn.
5. Khi tất cả các hình đã được dán lên các thùng rác, giáo viên yêu cầu học sinh 

kiểm tra lại các hình trên từng thùng rác.
6. Nếu hình nào chưa được dán vào đúng thùng rác, chọn một học sinh lên 

dán lại. Yêu cầu học sinh giải thích tại sao lại dán vào thùng rác đó.
7. Khi trò chơi kết thúc đặt ra câu hỏi cho học sinh “Em học được điều gì thú 

vị nhất qua trò chơi này?”.
8. Nếu có thể nên đặt 3 thùng rác trong lớp học để các em sử dụng mỗi ngày. 

Học sinh phải có trách nhiệm kiểm tra xem rác được phân loại đúng chưa. 
Cần dọn rác hữu cơ mỗi ngày.

Chúng ta không thể tái chế tất cả các loại rác và 
nếu các loại rác không được phân loại thì rất khó 
để tái chế chúng. Hoạt động này giúp học sinh biết 
phân loại rác: Rác có thể tái chế và rác hữu cơ.
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Bạn cần (cho mỗi nhóm từ 6 – 8 học sinh):
• 3 thùng – 1 thùng dán nhãn RÁC màu đỏ, và 1 thùng dán hình TÁI CHẾ màu 

xanh, và thùng còn lại chứa các loại rác khác nhau.
• 30-35 hình của các loại rác khác nhau. Sử dụng các hình trong giấy báo cũ. 

HOẶC thu nhặt một số rác thật (rác phải được rửa sạch trước khi mang vào 
lớp). Xem hình bên dưới.

Gợi ý cho giáo viên:
Trước khi bắt đầu hoạt động này, giáo viên dành một ít thời gian cho cả lớp xem 
xét qua các loại rác chứa trong thùng và cùng nhau phân loại chúng. Liệt kê các 
loại rác trên bảng sử dụng 2 cột (rác và tái chế). Kiểm tra và giải thích cho tất cả 
các em hiểu rỏ và sửa chữa nếu chưa đúng. Điều này giúp học sinh làm quen 
với cách phân loại rác một cách hợp lý.

. . . để khuyến khích học 
sinh bỏ rác vào đúng 
thùng rác.

Mục tiêu
Tiếp sức tái chế

1 giờ

Cả lớp 
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Trong lớp: 
1. Chia lớp thành các nhóm từ 6-8 học sinh.
2. Đưa mỗi nhóm ba thùng (đỏ, xanh và thùng rác chưa phân loại).
3. Các nhóm xếp thành từng hàng sau vạch xuất phát.
4. Hai thùng có dán nhãn được đặt ở vạch đích, phía trước mỗi nhóm. Chỉ rõ 

thùng nào của nhóm nào.
5. Thùng rác chưa phân loại được đặt ngay vạch xuất phát, trước mặt mỗi 

nhóm.
6. Thổi còi và học sinh đầu tiên của từng nhóm sẽ nhặt một loại rác từ thùng 

rác chưa phân loại và chạy đến 2 thùng rác có dán nhãn và bỏ vào đúng 
thùng.

7. Học sinh đầu tiên chạy trở về và vỗ nhẹ lên tay bạn tiếp theo trước khi đứng 
vào cuối hàng.

8. Học sinh kế tiếp nhặt một mẩu rác khác trong thùng rác chưa phân loại, 
chạy lên hai thùng rác có dán nhãn và đặt vào thùng thích hợp. Học sinh 
chạy trở về và vỗ nhẹ vào tay bạn tiếp theo ở trong hàng.

9. Các thành viên trong nhóm thay phiên nhau thực hiện đến khi hết rác trong 
thùng.

10. Khi thùng vừa hết, cả đội sẽ giơ tay lên để báo là đội mình đã hoàn thành 
nhiệm vụ.

11. Khi nhóm đầu tiên giơ tay lên thì các nhóm còn lại sẽ phải dừng trò chơi.
12. Cả lớp sẽ kiểm tra các thùng rác của đội hoàn thành xem rác đã được phân 

loại đúng chưa.

Nếu nhóm đầu tiên phân loại đúng thì họ sẽ là đội dành chiến thắng. Nếu 
không, các nhóm còn lại sẽ tiếp tục đến khi có đội hoàn thành.

Nhóm dành chiến thắng là nhóm hoàn thành đúng nhiệm vụ và nhanh nhất.

Hoạt động nối tiếp:
1. Yêu cầu học sinh trình bày các loại rác có thể tái chế hoặc không thể tái chế 

mà học sinh biết.
2. Học sinh có ngạc nhiên khi một số loại rác có thể tái chế không?
3. Hoạt này này có thể nối tiếp bằng cách thực hiện một áp phích để về các 

loại rác có thể tái chế. Có thể trưng bày áp phích tại lớp và cho phép học 
sinh mang về để chia sẻ cùng gia đình.

Nếu các loại rác bị để lẫn với nhau thì chúng không thể tái chế được. “Tiếp 
sức tái chế” là một trò chơi tập thể thú vị giúp học sinh phân loại rác và bỏ vào 
đúng thùng rác. Trò chơi này nên được chơi bên ngoài lớp học vì cần nhiều 
không gian.

THÔNG TIN CƠ BẢN
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Sao chép 
tài liệu từ 
sách tham 
khảo trang

66

. . . để khuyến khích học 
sinh tái sử dụng rác vào 
thiết kế mỹ thuật.

Mục tiêu
Làm đồ MỸ THUẬT từ  
các vật liệu tái chế

Thay đổi 

Cá nhân

Thay vì phải vứt đi một số rác, chúng ta có thể tái sử dụng chúng. Giấy báo cũ, 
tạp chí, giấy bìa quảng cáo, lịch có thể sử dụng để trang trí lớp học và nhà cửa.
Hoạt động này khuyến khích học sinh tái sử dụng một số rác để làm đồ mỹ 
thuật.

BỐI CẢNH
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GCá treo trường 
Bạn sẽ cần:
Giấy bìa cứng, bút chì, bút màu, giấy báo hoặc tạp chí cũ, giấy gói quà cũ, kéo, 
hồ dán, dây ruy băng, đồ bấm, sáp màu hoặc màu nước.

Bước 1.  Trang trí và cắt hình cá.
Bước 2.  Cắt các mảnh nhỏ của giấy vụn vào thân cá để làm vẩy cá.

Bước 3.  Bấm dây ruy băng vào làm đuôi cá.
Bước 4.  Treo cá lên tường xung quanh lớp học. 
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Con Rối Xốp
Bạn sẽ cần:
Hộp xốp đựng thức ăn (đã rửa sạch và lau khô), bút chì, bút mực đen, bút màu, 
kéo, ống hút, băng keo trong và giấy bìa màu.

Bước 1.  Vẽ hình con vật lên hộp xốp.

Bước 2.  Tô màu con vật bằng bút màu.
Bước 3.  Sử dụng kéo để cắt các con vật.

Bước 4. Sử dụng ống hút hoặc đũa và dán vào sau lưng con vật.

Bước 5. Dán các con vật vào nửa phần còn lại của 
hộp xốp. Sử dụng bìa cứng để tạo ra cảnh quan cho 

môi trường của các con vật. Ví dụ: hồ nước, sông . . . 
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Bướm giấy
Bạn sẽ cần:
Giấy cắt thành hình vuông, bút màu và bút chì màu, sợi dây và đồ bấm lỗ.

Bướm giấy 1
Bước 1.  Bạn cần 2 mảnh giấy vuông, 1 tờ to và 1 tờ nhỏ, 1 sợi dây thun và 1 

sợi dây kẽm.
Bước 2.  Gấp giấy thành hình gợn sóng nhỏ.
Bước 3.  Sử dụng dây kẽm để nối hai mảnh giấy với nhau. Chừa lại hai đầu dài 

để làm râu bướm.
Bước 4.  Cắt dây thun và dán vào cánh Bướm để treo xung quanh lớp học.

Bướm giấy 2
Bước 1.  Gấp đôi mảnh giấy để tạo thành 1 hình tam giác.
Bước 2.  Gấp đôi hình tam giác và mở ra để tạo lằn gấp.
Bước 3.  Gấp các góc của hình tam giác xéo qua mặt trước.  

Nhấn mạnh hình gấp xuống.
Bước 4.  Mở các góc trở ra và nâng nếp gấp lên để tạo thân của Bướm.
Bước 5.  Sử dụng băng keo để dán râu bướm vào phần thân và trang trí 

Bướm.
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Lồng đèn giấy
Bạn sẽ cần:
Các loại giấy từ lịch cũ, kéo, đồ bấm, băng keo và giấy màu để trang trí.

Bước 1.  Vẽ 2 đường thẳng ở phần trên và phần dưới của tờ giấy hình chữ 
nhật.

Bước 2.  Gấp đôi tờ giấy và dùng kéo cắt dọc ở khoảng giữa của 2 đường 
thẳng.

Bước 3.  Mở tờ giấy ra.
Bước 4.  Sử dụng băng keo để dán đầu của tờ giấy vào nhau để thành lồng 

đèn. Sử dụng một sợi dây dài hoặc một tờ giấy cứng, bìa cứng để 
làm que cầm và dán vào lồng đèn bằng băng keo.

Bước 5.  Trang trí lớp học của bạn bằng các lồng  
  đèn trên.
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Con rối Rồng
Bạn sẽ cần: 
Giấy lịch, đũa hoặc thanh tre, giấy màu, giấy gói quà, giấy báo, băng keo dán 
và kéo.

Bước 1.  Tô màu và cắt hình đầu Rồng.
Bước 2.  Gấp nhiều lằn sóng dọc theo tờ giấy màu dài.
Bước 3.  Dán tờ giấy màu dài vào đầu rồng để làm đuôi Rồng.
Bước 4.  Trang trí đuôi Rồng bằng các tờ giấy có màu. Dán 

một thanh tre vào đầu và một vào đuôi bằng 
băng keo. Và bây giờ bạn có thể làm cho 
Rồng nhảy múa.
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Quyền sở hữu hình ảnh và minh họa

Tất cả các bức ảnh và hình vẽ trong sách được thực hiện  
bởi tổ chức GIZ Việt Nam 
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!Biến đổi  
   khí hậu

Rác

Đa dạng  
        sinh học

DoET
Sở Giáo Dục và  
Đào Tạo Kiên Giang


