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Kỹ năng  

Tổ chức trò chơi – Quản trò 



     Trò chơi được xem là một kĩ năng, là nhu cầu  

không thể thiếu trong các sinh hoạt và hoạt động 

tập thể với thanh thiếu nhi hiện nay. “Trò chơi 

được coi là một trong những phương tiện giáo giục 

lớp trẻ, nhanh nhất, có hiệu quả nhất, dễ tiếp thu 

nhất”. Trò chơi sinh hoạt tập thể trong các hoạt 

động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp tạo 

bầu không khí sôi nổi, vui tươi. Trò chơi không chỉ 

dừng ở mục đích vui chơi, giải trí đơn thuần mà 

trò chơi còn có tác dụng lớn trong việc rèn luyện 

con người nâng cao phẩm chất, phát triển trí tuệ, 

hình thành nhân cách và xây dựng đức tính tốt.  



I. TRÒ 
CHƠI LÀ 

GÌ? 

- Trò chơi là một hoạt 
động được tổ chức nhằm 
vui chơi và giải trí. 
- Trò chơi là một phương 
pháp giáo dục. 

- Trò chơi nhỏ là một 
cuộc vận động sinh hoạt 
do một người hoặc nhiều 
người tổ chức  

- Đem lại ý nghĩa riêng 
cho mỗi người và của tất 
cả mọi người. 



MỤC ĐÍCH CỦA 
TRÒ CHƠI LÀ GÌ? 

- Tăng cường sức khỏe 

- Luyện giác quan 

- Luyện ý chí và ý thức 

- Luyện tính tình 







NGƯỜI 
QUẢN TRÒ 

Quản trò chính là người quan 
trọng nhất trong các buổi sinh 
hoạt tập thể. Trò chơi có hấp 
dẫn hay không là tùy thuộc vào 
nghệ thuật điều khiển của người 
quản trò.  
 



 

+ Bản thân phải vui vẻ, 
hăng hái thì mới lôi 
cuốn mọi người. 
 + Có vốn liếng phong 
phú về trò chơi. 
 

 + Theo dõi biết quan 
sát rộng và tường tận. 
 + Bản lĩnh, đa dạng, 
nhanh nhạy...  

+ Hiểu được ý nghĩa 
của trò chơi. 

 

+ Biết tự rút kinh 
nghiệm sau mỗi 
hoạt động sinh 
hoạt. 
  

+ Giọng nói to, rõ 
ràng, mạch lạc...  

+ Hoạt ngôn 



 Lường trước những hạn chế có thể xảy ra 

-Các thành viên sa đà vào tính thắng thua quá 
mức  

-Các thành viên quá hăng say, vui vẻ có thể quên 
đi ý nghĩa cần thu lượm  

-Địa điểm tổ chức không phù hợp với các trò chơi 
được thiết kế từ trước. 

-Tai nạn xảy ra khi chơi 




