Bài 8
Quyền được là chính mình

Colega

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

Quyền được là
chính mình

QUYỀN CON NGƯỜI
QUYỀN ĐƯỢC CHẤP NHẬN LÀ
MỘT CON NGƯỜI
Điều 6
Mọi người đều có quyền được
công nhận là thế nhân trước
pháp luật ở tất cả mọi nơi.

QUYỀN ĐƯỢC CHẤP NHẬN
LÀ MỘT CON NGƯỜI

LƯỢC GIẢN

LỨA TUỔI: 6-10
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Mỗi người đều có quyền được đăng ký khai sinh
hợp pháp.

Bạn có quyền được công nhận là
một con người trước pháp luật ở
tất cả mọi nơi.

2. Mỗi người đều có quyền có tên và quốc tịch.
3. Mọi người đều có quyền được công nhận là một
con người trước pháp luật.
CÔNG CỤ DẠY HỌC
• Sổ điểm danh
• Nội quy lớp học
• Cây gậy nói
• Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
• Truyện: Horton nghe thấy người Who nói!
(Horton Hears a Who!)
• Gợi ý cho câu chuyện “Horton nghe thấy người
Who nói!”
• Dãy chữ diễn tả “Sự khác biệt là gì?”
• Dãy chữ diễn tả Quyền Con Người 6
• Mẫu GIẤY KHAI SINH cho mỗi trẻ
• Bút chì cho các em
• Tờ posters nhỏ, bao gồm Điều 6:
Một người trước pháp luật
• Câu ghi nhớ: Một người là một người, dù người
đó nhỏ bé đến đâu
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CÔNG ƯỚC VỀ

QUYỀN TRẺ EM
QUYỀN ĐƯỢC CÓ TÊN VÀ ĐƯỢC
ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Điều 7
Bạn có quyền được đăng ký khai
sinh hợp pháp.
QUYỀN ĐƯỢC CÓ QUỐC TỊCH VÀ
GIA ĐÌNH
Điều 8
Chính phủ nên tôn trọng quyền
của bạn có được tên, quốc tịch và
gia đình.

CHÀO ĐÓN
(5 phút)
Hãy trưng bày những tờ poster nhỏ về quyền con người cho tất cả các em cùng xem.
Hãy chào đón các em bằng gọi tên từng em và yêu cầu các em ngồi thành vòng tròn.
Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau (Here We Are Together)
Hãy hát hay nói đoạn điệp khúc.
ÔN TẬP

(10 phút)

Hãy nói khi chỉ vào tờ poster nhỏ: Hãy xem tất cả quyền con người mà chúng ta đã học trong
thời gian vừa qua! Đó là thật là một thành tích!
•

Lần trước chúng ta đã nói về quyền tự do biển đạt ý kiến. Chúng ta có quyền nói ra điều
chúng ta nghĩ.

Hãy hỏi: Tuy nhiên khi nào chúng ta KHÔNG được phép nói bất kỳ điều gì chúng ta muốn? (Khi
nó làm tổn thương uy tín của người khác hay nếu nó không đúng sự thực hoặc nếu nó làm tổn
thương cảm giác của họ.)
•

Hãy nhớ lại câu chuyện Peter và người an hem của mình? Họ đã giải quyết vấn đề chia sẻ
chính kiến về chiếc thuyền như thế nào? (Bằng cách xin lỗi và hợp tác với nhau)

•

Về nhà các em có kể lại câu chuyện của Peter và người anh em cho gia đình và bạn bè nghe
không? Cảm nghĩ của họ về câu chuyện như thế nào?

•

Có bạn nào nhớ từ khuôn mẫu nghĩa là gì không nào? (Một ý kiến về người hay thứ gì đó
thường là không đúng đắn hay thậm chí không đúng sự thật. Nó có thể gây tổn thương khi
nó không đúng sự thật.)

GIỚI THIỆU (15 phút)
Hôm nay thầy/cô có một câu chuyện khác kể cho các em, lần này là về một con voi to lớn và một
vài người tí hon mà không ai nhìn thấy.
Họat động: Câu chuyện, Horton nghe thấy người Who nói!
Hãy đọc và kể chuyện và cho các em xem các bức ảnh. (Hãy xem ở cuối bài).
Sau khi kể chuyện xong, hãy nói: Một vài người trong số chúng ta là cao lớn và một vài người thì
nhỏ bé, nhưng mỗi chúng ta đều là một con người.
Hãy nói: Beatriz, bạn có phải là một con người không? Dĩ nhiên, có chứ!
•

Thế còn em, Luiz?

•

Em cũng là một con người chứ, Jenny?

Hãy lý giải: không có sự khác biệt nếu chúng là to cao hay nhỏ bé, trai hay gái, mỗi chúng ta đều
là một con người.
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Hãy cho các em câu ghi chú của Horton và hãy hỏi: Horton đã nói gì về một con người? Hãy
cùng nhau nói điều đó.
Một con người là một con người, bất kể người đó nhỏ bé thế nào.
Hãy giải thích: Mỗi chúng ta là một con người. Cho dù bạn to cao hay nhỏ bé, có nhiều cách mà
bạn là đặc biệt.
Hãy hỏi: Trong gia đình mình bạn quan trọng như thế nào? (Hãy ghi nhận tất cả các câu trả lời, ví
dụ như: Họ yêu bạn và sẽ nhớ bạn khi bạn đi vắng. Bạn giúp đỡ công việc nhà.)
•

Ở trường mình bạn quan trọng như thế nào? Hay trong thị trấn hay trong làng?

Hoạt động: Hãy theo tôi
(5 phút)
Hãy lý giải: Do mỗi chúng ta là một con người, nên chúng ta có đầu có thể xoay được, chúng ta
có tay có chân có thể chuyển động được và có cơ thể có thể gập cúi được.
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đứng dạy nào. Thầy/cô muốn các em làm theo thầy/cô.
Khi thầy/cô nói những từ sau đây, hãy kết hợp với cử chỉ và để trẻ làm theo.
•
•
•
•
•
•

Vươn cao, vươn cao, vươn cao thật là cao, cao, cao.
Lắc lư, lắc lư, lắc lư cái tay cao thật là cao, cao, cao
Lắc lư, lắc lư, lắc lư cái tay xuống thấp, thấp, thấp, thấp.
Lắc lư, lắc lư, lắc lư cái chân phải.
Lắc lư, lắc lư, lắc lư cái chân trái.
Xoay, xoay, xoay và ngồi xuống, xuống, xuống.

PHÁT TRIỂN (20 phút)
Hãy nói: Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cùng nhau trò chuyện. Sự thật là mỗi chúng ta là một con
người, dù cho ta có nhỏ bé đi nữa, nhưng trên thế giới này không ai giống ai cả.
Hãy lý giải: Trong Tuyên bố quốc tế nói rằng chúng ta có một quyền được chấp nhận là một con
người.
Hãy cho các em xem và đọc những poster nhỏ cho Điều 6 trong Tuyên bố quốc tế về Quyền
con người.
Bạn có quyền được chấp nhận là một con người trước pháp luật dù ở bất cứ nơi nào.
Hãy hỏi: Bạn nghĩ bạn có thể được chấp nhận là một con người là như thế nào? (Hãy ghi nhận
tất cả các câu trả lời.)
Hãy lý giải: Cảm ơn các em, chúng đều là các câu trả lời tốt. Trên thực tế, cách tốt nhất em
được chấp nhận là một con người là có giấy khai sinh.
Hãy cho các em xem một tờ mẫu giấy khai sinh. (đính kèm ở cuối bài này.)
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Hãy nói: Đây là một mẫu tờ giấy khai sinh. Khi các em đi gặp bác sĩ hay đi học, nếu các em có tờ
giấy khai sinh, đây là cách để mọi người biết các em là ai, và các em là chính em chứ không phải
ai khác.
Hãy hỏi: Các em lấy tờ giấy khai sinh ở đâu, chứng thực các em là ai?
(Hãy cho trẻ một chút thời gian suy nghĩ trả lời.)
Hãy nói: Các ý kiến của các em đều hay. Hãy để cô/thầy nói cho các em biết điều gì xảy ra. Mỗi
khi một đứa trẻ ra đời, thông tin của đứa trẻ sẽ được viết vào một mảnh giấy nhỏ và được lưu
giữ ở văn phòng chính quyền. Tờ giấy đó được gọi là GIẤY KHAI SINH cho đứa trẻ đó.
Hãy lý giải: EM có thể có một tờ giấy khai sinh. Tờ đó có thể trông giống tờ này hoặc có thể
khác. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là MỘT TỜ GIẤY KHAI SINH chứng thực rằng em là
một con người được sinh ra ở nước mình. Tờ giấy ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh
của em. Đôi khi trên tờ giấy khai sinh còn ghi cả họ tên bố và mẹ của em.
Hoạt đông: Giấy khai sinh của chúng ta
Hãy chắc chắn là thầy/cô đã chuẩn bị những dải chữ nếu cần sử dụng chúng.
Hãy hỏi hai em học sinh trợ giúp thầy/cô: một em giúp phát bút chì cho cả lớp còn em kia phát
các bản sao của tờ mẫu Giấy khai sinh cho các bạn.
Hãy lý giải: Khi chúng ta nói về tờ mẫu giấy khai sinh này, chúng ta sẽ điền vào những phần
thông tin về bản than. Phần về cha mẹ chúng ta biết đến đâu thì điền tới đó. Đừng lo lắng nếu
hôm nay chúng ta chưa điền được hết thong tin.
GỢI Ý CHO THẦY/CÔ: Nếu có học sinh nào chưa đọc viết tốt, hãy xếp chúng ngồi cạnh ai
bạn có thể viết giúp. Chúng có thể đọc thong tin và người kia có thể viết giúp để tất cả các
em cuối cùng đều có một tờ hoàn chỉnh mang về nhà. Nếu không đủ trẻ có thể giúp nhau
viết, thầy/cô có thể giúp điền giúp cho vài em.
Hãy nói: Họ tên tôi là _______ (nói họ tên đầy đủ của bạn.)
Hãy chỉ vào một bạn và hỏi: Họ tên của em là gì? (Hãy giúp học sinh nói họ tên đầy đủ của các
em – tên, tên đệm, họ.)
Hãy chỉ một em và hỏi: Họ tên của em là gì? (Hãy giúp học sinh nói họ tên đầy đủ của các em –
tên, tên đệm, họ.)
Hãy hỏi một em khác nữa: Hai bạn ý có tên giống hệt nhau không? (Không.)
Hãy nói: Tên của chúng là một trong những thứ khiến chúng ta là những người khác nhau trên
thế giới này.
Hãy viết hay ghim những dải chữ ghi “HỌ TÊN của bạn” lên bảng phấn hoặc lên tường.
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•

Tất cả các em hãy viết họ tên của mình như ghi trong giấy khai sinh.
Hãy cho các em hai hay ba phút để viết.
Hãy nói: Ngày tháng năm sinh của tôi là _________ (hãy ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh).
Hãy viết hay đặt những dải chữ ghi NGÀY SINH lên bảng.
Hãy nói: Mỗi chúng ta đều có một ngày sinh khác nhau. Ngay cả khi chúng ta sinh cùng ngày thì
cũng khác giờ sinh.
•

Em có biết ngày sinh của mình là khi nào không? Nếu em biết, hãy viết vào trong tờ giấy khai
sinh nhé. (Hãy cho các em có thời gian để viết ngày sinh của mình.)

Hãy lý giải: Tôi được sinh ra tại _____ (hãy viết nơi em được sinh ra, gồm cả tên nước).
Hãy hỏi: Có bạn nào biết nơi mình được sinh ra không? (Hãy để trẻ trả lời.)
Hãy viết hay đặt dải chữ “NƠI SINH” lên trên bảng.
Hãy lý giải: Nơi sinh nghĩa là nơi em được sinh ra. Cần phải biết điều này vì nó nói lên QUỐC
TỊCH của em. Quốc tịch của em thường là đất nước nơi em được sinh ra. Có em nào ở đây
được sinh ra ở một nước khác không?
Hãy để trẻ trả lời, gợi ý cho chúng là quốc tịch của chúng thường là trùng với tên nước nơi
chúng được sinh ra.
Hãy giải thích: Nếu em được sinh ra ở Kenya, thì em là người Kenya. Đó là quốc tịch của em.
Nếu em được sinh ra ở Mozambique, thì em là một người Mozambican. Đó sẽ là quốc tịch của
em.
Hãy hỏi: Ai có thể nói cho thầy/cô họ tên của mẹ mình là gì?
Khi trẻ trả lời, hãy đặt dải chữ ghi “HỌ TÊN CỦA MẸ” lên trên bảng.
Hãy nói: Hãy viết họ tên của mẹ vào tờ giấy khai sinh.
Tương tới với họ tên bố và hãy đặt dải chữ ghi “HỌ TÊN BỐ” lên trên bảng.
Hãy nói: Nếu em biết họ tên bố, hãy viết vào tờ giấy khai sinh.
Hãy giải thích: Đây là những điều khiến chúng ta không ai giống ai trên thế giới này. Không một ai
có thông tin giống hoàn toàn với người khác.
•

Ngay cả khi bạn có trùng tên với một ai đó, thì bạn cũng không thể trùng ngày sinh. Hoặc nếu
em có trùng ngày sinh thì cũng thể trùng tên của mẹ. Mỗi chúng ta đều có những thông tin
khác nhau.

126

•

Điều này giúp chúng ta nhận ra em là ai, đặc biệt khi em lớn tuổi hơn.

Hãy nói: Đừng lo lắng nếu hôm nay các em không điền xong được toàn bộ thông tin trong tờ
giấy khai sinh.
•

Khi em hoàn thành, hãy giơ tay để cô/thầy biết là em đã làm xong.

Hoạt động: Ghi nhớ Điều 6 của Quyền Con Người
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đọc Điều 6.

(10 phút)

Bạn có quyền được chấp nhận là một con người trước pháp luật ở bất kì đâu.
Hãy giải thích: Điều này có nghĩa là em có một cái tên và một quốc tịch và có thể có họ hang. Đây
là điều quan trọng mà chúng ta nên ghi nhớ. Nào hãy cùng nhau đọc lại Điều này một lần nữa.
Hãy sử dụng những dải chữ về Điều 6 ở cuối bài này, và đặt chúng xuống sàn nhà theo đúng thứ
tự. Các em nên đứng hay ngồi để có thể dễ nhìn thấy những chữ này.
GỢI Ý CHO THẦY/CÔ: Nếu thầy/cô có một bảng phấn, hãy viết lên bảng những câu này
thay vì dùng dải chữ in. Hãy viết các câu liên tục, không ngắt quãng nhưng sử dụng sơ đồ
dưới đây như là một hướng dẫn để giữ cho các cụm từ sao cho ngắn gọn và sau đó
thầy/cô sẽ xóa đi.
Sơ đồ:

BẠN CÓ/ 1 QUYỀN / ĐƯỢC CHẤP NHẬN /
MỌI NƠI / LÀ MỘT CON NGƯỜI / TRƯỚC / PHÁP LUẬT

•

Sau khi đọc đồng thanh, hãy xóa một trong các cụm từ đi và bỏ ra khỏi dãy từ.

•

Hãy cùng đọc lại Điều khoản một lần nữa, điền những từ còn thiếu vào đó.
Hãy gọi một vài học sinh đọc câu đó lên, cho biết những từ còn thiếu.

•

Hãy bỏ dãy chữ hay phần khác ra và lặp lại câu đó, trước hết là cùng đồng thanh đọc và sau
đó mời một vài em đọc riêng (câu khác với câu trước).

•

Lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả các từ được xóa đi và tất cả các dãy chữ không còn
trên sàn nữa và mọi người có thể lặp lại toàn bộ điều khoản.

Hãy yêu cầu nhóm khoảng 3 hay 4 em đứng lên phía trước và cùng nhau đọc đồng thanh điều
khoản.
Hãy nói với các em: Tốt lắm!
KẾT LUẬN (5 phút)
Hãy nói: Mỗi chúng ta đều có queyefn có một cái tên và một quốc tịch. Hầu hết chúng ta đều có
giấy khai sinh.
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Cho cho các em xem lại tờ Giấy Khai Sinh.
Hãy lý giải: điều này tạo điều kiện cho bạn được chấp nhận là một con người dù bạn đi bất cứ
nơi đâu.
Hãy đặt tờ poster nhỏ cùng với những tờ poster khác ở vị trí các em dễ nhìn.
THỬ THÁCH
Hãy nói: Trong tuần này nào chúng ta cùng làm ba việc sau:

1. Hãy chia sẻ câu chuyện của Horton và những người Whos với gia đình và bạn bè. Đừng quên
nói với họ là một người vẫn là một con người bất kể họ có nhỏ bé đến đâu.

2. Hãy cho gia đình xem tờ mẫu Giấy khai sinh.
3. Hãy hói ai đó trong nhà giúp bạn hoàn thành nốt thông tin mà bạn không biết.
Hãy giải thích: Nếu em không thể tìm thấy thông tin, trong bài tới chúng ta sẽ nói về nơi chúng ta
có thể đi tìm thông tin đó, các em nhớ nhắc cô/thầy nhé.
Hãy nhắc mọi người về thời gian cho buổi học tới.
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GHI CHÚ CỦA THẦY/CÔ

Tôi cảm thấy thế nào về buổi học ngày hôm nay?

Trong lần tới tôi muốn hay nên làm gì khác đi không?

(Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền con người và
công dân: Khung phát triển năng lực, Hội đồng Châu âu, 2008, p. 61.)
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HORTON NGHE THẤY NGƯỜI WHO NÓI

1

Horton là một con voi có trái tim nhân hậu và biết suy nghĩ thấu đáo sống ở trong rừng sâu.
Chú có cái vòi như con rắn, rài và cái tai cụp xuống rất to. Tai to của chú đã giúp chú nghe được
những âm thanh dù là nhỏ nhất.
Vì chú to và khỏe nên chú cũng có thể sử dụng cái vòi của mình để giúp đỡ những con vật khác.
Một ngày khi đang chơi trong vũng nước, chú nghe thấy một âm thanh yếu ớt, một âm thanh rất
nhỏ và nhẹ, rất khó nghe được.
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2

Chú quan sát xung quanh, nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Ngoại trừ một đám bụi nhỏ.

Horton cảm thấy dường như có một con người rất tí hon đang kêu cứu từ đám bụi rất nhỏ đó.
Chú voi lắng nghe lại một lần nữa. Và, đúng thế, chú đã nghe thấy giọng kêu rất nhỏ của một con
người tí hon.
Chú không thể nhìn thấy con người đó, nhưng chú quyết định giúp đỡ bởi vì “một con người là
một con người bất kể người đó có nhỏ bé đến đâu đi nữa.”

Cứu!
*
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*

3

Horton đã học được là một đám bụi nhỏ chính là nơi ở của cả một thị trấn tí hon có tên là
Who-ville. Ở đó toàn người tí hon có tên là Whos.
Horton đã muốn giúp đỡ họ. Chú nói,
Tôi phải cứu họ
Bởi vì, sau tất cả,
Một người là một người
Cho dù người đó có nhỏ bé.
Vì vậy chú đã hứa sẽ bảo vệ những người bạn mới tí hon này và đưa họ về nơi an toàn, xa khỏi
vũng lầy của chú voi nơi mà người tí hon có thể bị ngã và chết đuối.
Chú vui cẩn thận đặt bụi cây nhỏ đó vào trong một bông hoa cỏ ba lá.
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4

Đột nhiên, một con chuột túi rất không biết điều và hống hách cùng con của cô ý xuất hiện.
Họ có cái tai nhỏ hơn và họ rất ích kỉ và họ không thể nghe thấy gì hết. Họ cho là Horton bị điên.
Họ nói, “Anh là một kẻ điên”
Vì vậy, họ đã nhảy vào vũng nước lầy làm nước bắn tung tóe và cố để rửa trôi đám bụi bé nhỏ
kia đi.
Nhưng Horton đã nhanh chóng vươn vòi và nhặt được cây hoa cỏ ba lá lên và nhanh chóng
bước đi.
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5

Điều này khiến cho mẹ chuột túi rất tức giận, cô ấy đi kể cho những chú khỉ nghe về Horton
và câu chuyện về những con người tí hon sống trên bụi cát nhỏ.

Những con khỉ nhanh chóng nhảy khỏi cây xuống dưới nhưng cũng không thể nào nghe được
âm thanh của những người Whos. Chúng nhảy lên người Horton, trèo lên vòi của chú voi và giật
lấy cây cỏ ba lá có đám bụi nhỏ nhanh như chớp khiến chú voi không kịp trở tay ngăn chúng lại.
Sau đó những con khỉ chạy nhanh, rồi quyết định bỏ cây cỏ đó đi. Và khi chúng sắp thành công.
Thì Horton không từ bỏ. Chú gọi những người bạn tí hon và bảo họ là giờ là lúc cho mọi người
biết là họ đang ở trong đám bụi đó.
Chú voi hướng dẫn cách làm

Nào hãy tổ chức một cuộc họp lớn.
Mọi người hãy ra khỏi đám bụi
Làm cho mọi người Who hò hét!
Làm cho mọi người Who hét to!
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6

Người Who strong thị trấn Who-ville tất cả cùng ùa ra để cùng nhau tạo ra một âm thanh ồn
lớn. Họ hát và họ hét. Họ giậm và họ đập, và họ thổi kèn, cố gắng để cho các động vật khác nghe
thấy tiếng họ và tin là họ có thật. Nhưng các con vật VẪN không thể nghe được tiếng họ.
Thật đáng buồn, người thị trưởng của thị trấn Who-ville đã chạy nhanh qua thị trấn cho đến khi
ông ấy trông thấy một người Who bé nhỏ đang không tạo ra một tiếng động nào cả. Ông ý khóc
và nói, “bạn phải giúp chúng tôi,”. Sau đó người Who bé nhỏ đó đã mở miệng và hòa lẫn âm
thanh cùng những người khác – và điều đó đã phát huy tác dụng! Cuối cùng thì những con vật
khác đã nghe thấy âm thanh của họ.
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* *
* * *
* *

7

“Họ đã được chứng minh là họ LÀ những con người, cho dù họ có nhỏ bé đi nữa.”

Horton mừng rỡ nói, “Và toàn bộ thế giới của họ đã được cứu bởi những người
NHỎ BÉ NHẤT!”
Tất cả những con vật khác tập hợp lại xung quanh đám cây cỏ ba lá. Cuối cùng chúng đã tin
Horton và học được một sự thật to lớn là, những con người tí hon kia cũng là con người. Họ
cũng quan trọng và nên được bảo vệ và chăm sóc. Và tất cả các con vật cùng hứa thực hiện
điều đó – chăm sóc những người bạn mới tí hon này. Horton nói, “bởi vì sau tất cả,”
“Một người là một con người.
Cho dù người đó nhỏ bé.
(Điều chỉnh từ: Dr. Seuss, Horton Nghe a Who, New York: Random House, 1954.)
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GỢI Ý ÔN TẬP VỀ CÂU CHUYỆN
(Nếu có thời gian)
1. Horton có cái tai to
• Cái tai to đã giúp Horton điều gì trong câu chuyện này? (Chú có thể nghe thấy người
Whos.)
• Em có nghĩ mình nghe được người tí hon nói không?
2. Horton và đám bụi cây nhỏ
• Khi Horton đang trong vũng lầy, chú đã nghe thấy ai? (Một giọng nói rất bé kêu cứu.)
• Chú đã nhìn thấy gì? (Một đám bụi.)
• Horton có thể nhìn thấy người tí hon không? (Không.)
• Làm sao mà chú voi biết người tí hon đang ở trong đám bụi đó? (Chú nghe thấy tiếng họ.)
3. Horton đặt đám bụi cây đó trên một nhành hoa ba lá
• Tại sao Horton quyết định giúp những người tí hon? Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời.
(Vì họ là con người dù họ có nhỏ bé.)
• Chú đã làm gì để giúp họ?
(Chsu đã đặt họ lên trên cỏ ba lá và dung vòi của mình để bảo vệ họ.)
4. Mẹ và con chuột túi đã chế giễu Horton
• Tại sao mẹ lại nghĩ Horton điên?
(Cô ý không thể nghe được người Whos, vì vậy cô ấy không tin Horton.)
• Hai mẹ con chuột túi đã làm gì để phá hủy đám bụi
(Họ nhảy vào vùng lầy và làm cho nước bắn tung tóe.)
5. Những con khỉ trèo xuống khỏi cành cây
• Những con khỉ có thể nghe thấy tiếng người tí hon trong bông hoa không? (Không.)
• Tại sao những con khỉ cố gắng giật bông hoa khỏi Horton?
(Chúng không tin Horton vì vậy chúng muốn phá hại bông hoa.)
6. Người Whos chạy đi để tạo tiếng động ồn ào
• Tại sao Horton bảo người ở thị trấn Whoville tạo một tiếng ồn lớn
(Chú voi muốn các con vật khác nghe thấy tiếng người tí hon.)
• Nếu em được yêu cầu tạo một tiếng ồn, thì em sẽ làm gì?
(Hãy để trẻ trả lời. Chấp nhận mọi câu trả lời.)
• Ai giúp họ tạo ra một tiếng ồn to hơn? (Người Who nhỏ bé nhất mà ông thị trường tìm
thấy.)
Người Who nhỏ bé nhất taọ một tiếng ồn lớn, lớn.
• Chuyện gì đã xảy ra khi người Who nhỏ bé nhất đã giúp tạo ra tiếng ồn lớn, lớn
(Những con vật khác cuối cùng đã nghe thấy người Whos.)
7. Những con vật cùng túm lại xung quanh Horton và người Whos
• Tại sao bạn lại nghĩ người Who nhỏ bé nhất là một người quan trọng trong câu chuyện
này? (Cô ấy đã giúp cứu người Whos bằng cách thêm tiếng của mình vào để tạo ra một
tiếng ồn lớn.)
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“ Một người là

một con người
bất kể người đó
nhỏ bé. ”

Dr. Seuss
Seuss, Dr. Horton Hears a Who! New York: Random House, 1954.
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Sự khác nhau là gì?

HỌ TÊN của
bạn
Ngày sinh
Nơi sinh
139

Họ tên mẹ
Họ tên bố
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Giấy khai sinh

Giấy khai sinh
Họ tên: _________________________________
Ngày sinh: __________________________
Nơi sinh: __________________________
Họ tên mẹ: ________________________
Họ tên bố: _________________________
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Điều 6

Bạn có
một quyền để
được chấp nhận

ở mọi nơi
142

là một con
người

Trước
pháp luật.
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QUYỀN được

CHẤP NHẬN là một
CON NGƯỜI
trước PHÁP LUẬT
QUYỀN CON NGƯỜI 6
QUYỀN TRẺ EM 7 và 8
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