Bài 9
Lao động trẻ em là không công bằng

Colega

Lao động trẻ
em là không
công bằng!

CÔNG ƯỚC VỀ

QUYỀN TRẺ EM
ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI LAO ĐỘNG TRẺ EM
Điều 32
Chính phủ nên bảo vệ bạn không phải
làm những việc nguy hiểm đến sức khỏe
hay sự phát triển của bạn, cản trợ giáo
dục của bạn hay có thể khiến người khác
lợi dụng bạn.

BẢO VỆ KHỎI LAO ĐỘNG
TRẺ EM
LỨA TUỔI: 6 - 10

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

QUYỀN CON NGƯỜI

NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Bạn có quyền KHÔNG
phải làm việc nếu giờ làm việc gây cản
trở việc học và thời gian học của bạn.

QUYỀN CÓ CÔNG VIỆC NHƯ Ý
Điều 23
Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự
do lựa chọn nghề nghiệp, được hưởng những
điều kiện làm việc công bằng, thuận lợi.

2. Bạn có quyền KHÔNG làm việc nếu công
việc đó nguy hiểm hay có hại cho sức
khỏe.

Mọi người … đều có quyền được trả lương
ngang nhau cho những công việc như nhau.

CÔNG CỤ HỌC TẬP
• Sổ điểm danh
• Nội quy lớp học
• Cậy gây nói
• Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
• Bảng phấn hay bảng flipchart
• Phấn hay bút marker
• Dải dãy chữ cho Điều 6
• Câu chuyện: Rupinder
• Bộ ảnh về lao động trẻ em
• Bức ảnh, cậu bé ở xưởng làm gạch,
được chuẩn bị trước khi vào lớp theo
hướng dẫn trong bài.
• Poster nhỏ về quyền con người bao gồm
Quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em

Mọi người đều có quyền được hưởng chế độ
thù lao công bằng … nhằm đảm bảo sự tồn
tại của bản than và gia đình xứng đáng với
nhân phẩm.
LƯỢC GIẢN
Bạn có quyền làm việc, lựa chọn công việc
và làm việc trong điều kiện tốt
Những người làm công việc như nhau nên
được trả thù lao như nhau.
Bạn nên có thể kiếm được mức lương cho
phép bạn đủ sống và hỗ trợ gia đình bạn.
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CHÀO ĐÓN
(5 phút)
Trước khi vào lớp, hãy đặt những tấm poster nhỏ về quyền con người ở quanh lớp học nơi các
em dễ quan sát. Hãy chào đón nhiệt tình từng em và chỉ chỗ ngồi cho các em.
Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau (Here We Are Together)
Hát đầy nhiệt huyết!
Hoạt động khởi động: Bịt tai
Hãy nói: Lần trước chúng ta đã nói về Horton, một chú voi tốt bụng có cặp tai to. Hôm nay chúng
ta sẽ bịt tai lại và chơi một trò chơi nhé.
•

Người chơi sẽ ngồi thành vòng tròn. Một người chơi do trưởng nhóm chọn, lấy hai tay che
hai tai.

•

Người chơi bên trái trưởng nhóm đặt tay phải lên tai phải. Người chơi bên phải trưởng nhóm
đặt tay trái lên tai trái. (Hay nói cách khác, tai nào gần với trưởng nhóm nhất thì bịt lại.)

•

Trưởng nhóm bỏ cả hai tay và chỉ điểm một người chơi khác trong vòng tròn trở thành
trưởng nhóm.

•

Trưởng nhóm mới lấy tay bịt hai tai. Lặp lại, người chơi đứng ngay sát trưởng nhóm thì lấy
tay bịt tai phía cạnh trưởng nhóm. Người trưởng nhóm mới sau đó chỉ một người chơi khác
thành trưởng nhóm mới, và trò chơi tiếp tục nhanh nhất có thể.

•

Người chơi nào mà bịt tai chậm, hay mắc lỗi thì sẽ bị loại khỏi trò chơi. Người chiến thắng là
người chơi cuối cùng còn lại.

ÔN TẬP

(5 phút)

Hãy hỏi: Có em nào mà gia đình có người đã giúp điền vào mẫu tờ giấy khai sinh chưa? Họ điền
thông tin gì cho em? (Hãy cho các em có thời gian trả lời.)
Hãy hỏi: Bạn của em nghĩ gì về chú voi Horton
•

Các em có nhớ chú voi đã nói gì về những người tí hon? (Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời. Hãy
chúc mừng bất cứ em nào nhớ được câu “Một người vẫn là một con người, bất kể người đó
có nhỏ bé.”)

Hãy nói: Rất tốt! Thật tuyệt vì em nhớ được nhiều như thế!
GỢI Ý CHO THẦY/CÔ: Nếu các em không thể nhớ được, hãy cho chúng một gợi ý bằng
cụm từ đầu, “Một người là một con người…” – một cách chậm rãi để các em có thể nhớ
phần tiếp theo của câu đó.
Sau khi các em trả lời, hãy hỏi ba em nhỏ đứng dậy tựa lưng vào nhau. Cho mỗi em một dải dãy
chữ của Điều 6 UDHR, không theo đúng thứ tự.
(Bạn có một quyền / được chấp nhận mọi nơi / là một con người trước pháp luật.)
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Hãy lý giải: Bạn có các từ nói về Điều 6 của Tuyên bố quốc tế về quyền con người. Cô/thầy muốn
các em cố gắng đặt những cụm từ vào đúng vị trí và sau đó các em quay lại và giơ lên cho mọi
người cùng xem.
Khi các em quay lại, đứng sau dãy chữ và đọc to cho cả lớp nghe. Hãy giơ ngón tay cái lên nếu
các em đồng ý với cô/thầy.
Sau đó hãy giữ tay trên đầu của trẻ với dãy chữ đầu tiên và nói cho cả lớp: Các em có đồng ý
câu này là đúng?
Nếu hầu hết trẻ giơ ngón tay cái, hãy di chuyển đến đứa trẻ tiếp theo, và giữ tay trên đầu của em
ý và nói: các em có đồng ý câu này là đúng?
Hãy làm tương tự với đứa trẻ thứ 3.
Nếu tất cả chúng đều ở đúng thứ tự, hãy chúc mừng và cảm ơn các em và để chúng về chỗ ngồi
xuống.
Nếu các em không đúng, thì hãy hỏi cả lớp giúp các em đặt các dãy từ đúng thứ tự.
Khi từ được sắp xếp đúng vị trí, hãy nói: Nào chúng ta cùng đồng thanh nói câu đó lần cuối nào.
Bạn có một quyền / được chấp nhận ở mọi nơi / là một con người trước pháp luật.
GIỚI THIỆU (5 phút)
Hãy nói: Chúng ta có nhiều quyền cho phép chúng làm được nhiều việc. Hôm nay, chúng ta sẽ
nói về một quyền khác, nhưng trước hết chúng ta sẽ thử trở thành những thám tử xem sao nhé.
•

Chúng ta cần sử dụng bộ não và tai của chúng ta. Chúng ta cần sử dụng miệng nữa nhưng
chỉ khi nào chúng ta cây gậy nói.

•

Thầy/cô có một bức ảnh muốn cho các em xem.

Hãy cho các em xem bức ảnh cậu bé ở sân gạch, che tờ giấy và để một lỗ vừa đủ để các em chỉ
nhìn thấy phần đầu của cậu bé.
Hãy hỏi: Các em nhìn thấy gì? (Đầu một cậu bé.)
Rồi mở hé góc cuối bên phải tờ giấy, khoảng 3-4 inches để lộ ra những viên gạch.
Hãy hỏi: Giờ các em nhìn thấy gì? Nó có thay đổi quan điểm của các em không? (Hãy cho phép
trẻ trả lời.)
Rồi hé mở góc trên bên trái tờ giấy, để lộ ra những người phụ nữ và những viên gạch.
Hãy hỏi: Mắt các em đang nói với các em điều gì nào – các em nghĩ bức ảnh này nói lên điều gì?
(Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời khi trẻ truyền cây gậy nói từ người này sang người khác.)
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Rồi dần dần hé mở cả tờ giấy.
Hãy nói: Thợ ảnh này đang cố gắng kể cho chúng ta một câu chuyện về những đứa trẻ phải làm
những công việc khó khan và nguy hiểm.
Hoạt đông: Câu chuyện là gì?
Hãy hỏi: một thợ nhiếp ảnh là gì? Đó là một từ lớn và chúng ta vẫn chưa nói về điều đó. (Hãy
chấp nhận các câu trả lời.)
Hãy nói: Một thợ nhiếp ảnh là một người chụp ảnh. Người đó thường có chuyện để kể ví dụ như
chuyện gì đang xảy ra ở đâu đó hay khi nào hay xảy ra với ai.
•

Nào chúng ta hãy cùng sử dụng kĩ năng phán đoán để xem bức ảnh và kể câu chuyện mà
thợ ảnh đang cố gắng kể cho chúng ta.

Hãy hỏi: Ai trong bức ảnh và chuyện gì đang xảy ra?
•

Cậu bé đang làm gì? (Đang đẩy một xe rất nặng đầy gạch.)

•

Một vài cách mà cậu bé có thể bị thương là gì? (Hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)

•

Các em nghĩ cậu bé bao nhiêu tuổi? (Hãy ghi nhận mọi câu trả lời.)

•

Nếu bức ảnh này chụp trong ngày, thì có một vài việc cậu bé không thể làm được vì cậu phải
làm việc, đó là những việc gì? (Cậu không thể vui chơi hay đi học.)

•

Bức ảnh khiến em cảm thấy thế nào? (Hãy chấp nhận mọi câu trả lời, hướng dẫn để trẻ nhận
biết:
- chúng cảm thấy buồn cho cậu bé
- rằng đó là một công việc vất vả nặng nhọc cho một đứa trẻ
- rằng đó là điều không công bằng

Hoạt động: Câu chuyện của Rupinder
Hãy nói: Cô/thầy muốn kể cho các em nghe về một cậu bé khác cũng đã phải làm việc. Đây là
điều đã xảy ra với cậu bé.
Hãy đọc câu chuyện của Rupinder, Phần 1 (ghi ở cuối bài).
Hãy hỏi: Các em nghĩ vì sao bố mẹ Rupinder lại gửi cậu bé đi? (Hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)
Hãy hướng dẫn các em nhận biết rằng đó không phải lỗi của Rupinder.
•

Bố mẹ cậu ấy nghèo và họ không có đủ tiền.

•

Họ phải lo cho nhiều con.

Hãy hỏi: Các em nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Rupinder? (hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)
•

Tại sao các em lại nghĩ đó là không công bằng?
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Hãy giải thích: Một vài việc tốt cho trẻ em. Việc giúp trẻ học cách chăm sóc bản thân. Việc giúp
gia đình khi có con giúp đỡ việc nhà khi ở nhà và đồng áng.
•

Đôi khi công việc nặng nhọc có hại cho trẻ em. Đó là việc mà chúng ta gọi là “lao động trẻ
em” và đó không phải là điều tốt.

•

Nào chúng ta cùng đồng thanh nói: Lao động trẻ em.

Hãy nói: Hôm nay chúng ta sẽ là những thám tử và xem một vài bức ảnh trẻ em đang làm việc
nặng nhọc. Với mỗi bức ảnh, hãy sử dụng kĩ năng phán đoán của các em để xem chuyện gì đang
xảy ra trong bức ảnh.
Hoạt động: Những bức ảnh về lao động trẻ em
Hãy cho các em từng bức ảnh một và đọc mô tả ở mặt sau mỗi bức ảnh.
Một em gái đang giặt quần áo
Các bé trai đang làm ở cánh đồng
Các bé gái làm ở mỏ vàng
Hãy nói: nào chúng ta cùng giả vờ chúng ta chính là nhân vật trong bức ảnh này đang lao động
trẻ em.
Hãy giữ 3 bức ảnh đó để trẻ không nhìn thấy mặt trước của ảnh.
Hãy đứng trước một em học sinh để em đó lựa chọn một bức ảnh để giơ lên cho cả lớp xem.
Hãy giải thích ảnh và sau đó đứng trước mặt một em khác và làm tương tự. Lặp lại với em số 3.
Tùy thuộc vào bức ảnh em chọn để giơ cho cả lớp xem mà nói:
•

(những bé trai trên cánh đồng) Hãy cho cô/thầy xem em đang xới đất vất vả thế nào. Tốt, nào
chúng ta cùng làm khi đếm đến 10.

•

(Mỏ vàng) chúng ta nên làm gì để mô tả hành động chúng ta đang đẩy đát vào máy bào? Nào
chúng ta CÙNG nhau làm khi đếm đến 10.

•

(Giặt quần áo) Ai đó hãy cho cô/thầy nói chúng ta sẽ làm việc giặt giữ quần áo như thế nào.
Được rồi, nào giờ chúng ta cùng nhau giặt quần áo khi đếm đến 10 nhé.

Hãy nói: Tốt lắm! Nào bây giờ chúng ta xoay, xoay, xoay và cùng ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi
xuống.
Hãy giải thích: Có một tổ chức lo lắng về những đứa trẻ phải làm việc vất vả. Họ cố gắng bảo vệ
các em nhỏ không bị cưỡng bức làm việc trong điều kiện tồi tàn hay đứa trẻ phải làm việc thay vì
đi học.
•

Những bức ảnh chúng ta vừa nhìn do các nhà nhiếp ảnh gia chụp. Họ đi chu du khắp thế giới
để thấy cuộc sống nhiều đứa trẻ đang phải làm việc như thế nào và điều kiện làm việc của
chúng ra sao.
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•

Hàng triệu đứa trẻ đang làm việc nhiều giờ mỗi ngày, thường là ở những nơi bẩn thỉu và
không thoải mái. Đôi khi công việc vất vả. Thậm chí các trẻ nhỏ có thể làm việc vất vả.

CÙNG TƯ DUY

(15 phút)

Cho cho các em xem những poster nhỏ, Quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em
Hãy nói: Điều này nói rằng các em có quyền được bảo vệ khỏi Lao động trẻ em.
•

Thầy/cô sẽ đọc Điều 32 trong Công ước quyền trẻ em nói về lao động trẻ em.

•

Hãy nghe cẩn thận và giơ tay nếu em nghe Điều này nói gì về sức khỏe của các em, hay nếu
em nghe được điều gì về giáo dục của các em, tức là việc đến trường học.

Hãy đọc: Các em nên được bảo vệ khỏi công việc nguy hiểm đến sức khỏe của mình…
Dừng lại và hỏi: Loại công việc đó là gì?
(Hãy cho phép trẻ trả lời, “Công việc nguy hiểm đến sức khỏe của các em.”)
Sau đó hãy tiếp tục đọc: . . . hay công việc cản trở giáo dục của các em
Hãy giải thích: “Cản trở” nghĩa là dừng hay làm gián đoạn hay làm mọi việc trở nên khó khan. Vì
vậy, nghĩa là công việc sẽ dừng việc giáo dục của các em lại bằng cách làm nó trở nên khó khăn
cho việc đến trường của các em.
Hãy hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra khi các em không thể đi học được?
•

Nếu trẻ em không thể đi học và học đọc viết và làm toán (hay con số), loại công việc mà em
nghĩ trẻ em có thể làm được gì khi chúng lớn lên? (Hãy cho phép mọi câu trả lời.)

THẢO LUẬN
Hãy hỏi: điều này có phải có nghĩa là trẻ em không nên làm bất kỳ loại hình công việc nào hay
các em không nên giúp đỡ nhà? (Không, dĩ nhiêm không phải vậy.)
•

Loại việc nào mà các em vừa học rằng trẻ em KHÔNG nên làm?

Hãy hướng dẫn trẻ em: Công việc nguy hiểm hay có hại cho sức khỏe của chúng hay khiến
chúng không đến trường học hay dừng việc học tập của chúng.
Hãy hỏi: Sự khác biệt giữa loại công việc hay việc nhà và loại công việc được gọi là “lao động trẻ
em” là gì? (Những việc mà các em làm ở nhà thường không nguy hiểm đến sức khỏe của các em
và không cản trở việc đến trường đi học của các em).
•

Có vấn đề gì sai trái ở loại công việc mà Rupinder đang làm? (Cậu ấy không thể đến trường
học, và cậu ấy bị thương vì vậy nó chắc hẳn là công việc nguy hiểm đến sức khỏe của cậu
ấy.)
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KẾT LUẬN

(5 phút)

Hoạt động: Lao động trẻ em là không công bằng!
Hãy nói: Đây là việc mà Rupinder nói về lao động trẻ em.
Hãy đọc đáp án của Rupinder, Phần 2 (ghi ở cuối bài tập).
Hãy hỏi: Tại sao Rupinder lại nghĩ giáo dục là quan trọng?
Hướng dẫn trẻ nhận biết:
1. Không có giáo dục, trẻ em sẽ lớn lên không có giáo dục và nghèo đói.
2. Không có giáo dục, sau này con của họ sẽ vẫn nghèo đói.
3. Không có giáo dục, mọi việc sẽ không bao giờ thay đổi (đặc biệt là tình trạng tài chính.)
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đọc lại Điều này. Đó là Điều 32 trong Công ước về quyền của trẻ em,
điều này đặc biệt bảo vệ trẻ em.
Hãy cùng nhau đọc:
Em nên được bảo vệ khỏi công việc nguy hiểm đến sức khỏe của mình
Hay công việc làm cản trở giáo dục của mình.
(Điều 32 Công ước về quyền của trẻ em)
THỬ THÁCH

(5 phút)

Hãy hỏi: hôm nay chúng ta đã học được gì? (hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)
Hãy nói: hôm nay các em đã học về lao động trẻ em.
•

Các em đã học về kĩ năng phán đoán khi các em xem những bức ảnh để xem chuyện gì đang
diễn ra và nhiếp ảnh gia cố gắng kể câu chuyện gì thông qua bức ảnh và câu chuyện khiến
các em cảm thấy như thế nào.

•

Các em có thể chia sẻ những kĩ năng này với gia đình và bạn bè của mình. Nó sẽ khiến những
bức ảnh thú vị hơn.

•

Các em cũng có thể kể cho họ nghe về Rupinder và lao động trẻ em và tại sao nó là điều xấu
cho các em.

1. Hãy nhắc các em nhỏ về thời gian cho buổi học tới.
2. Hãy thu lại những tờ poster và tài liệu bài học giữ lại cho buổi sau.
Hãy nói: Cô/thầy rất mong chờ được gặp lại các em vào buổi sau. Chúc các em một tuần tuyệt
vời!
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GHI CHÚ CỦA THẦY CÔ
Hôm nay tôi cảm thấy thế nào về buổi học?

Lần tới tôi sẽ hoặc nên thay đổi gì?

(Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức để tất cả giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục về quyền con
người và công dân: Một khung phát triển năng lực. Hội đồng châu Âu, 2008, p. 61.)
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LÀ MỘT CON NGƯỜI
TRƯỚC PHÁP LUẬT

ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở
MỌI NƠI

BẠN CÓ MỘT QUYỀN
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Một cậu bé làm việc ở một lò gạch ở Bolivia, Nam Mỹ. Chụp bởi Crozet M. 2010. © ILO
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CÂU CHUYỆN CỦA RUPINDER
Phần 1
Tên tôi là Rupinder và tôi 13 tuổi. Cha mẹ tôi làm vườn trồng cà phê.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng đi học được 2 năm. Nhưng khi tôi lên 8 tuổi, cha mẹ bảo tôi
rằng tôi phải ở nhà và trông em trai em gái.
Sau đóm khi tôi lên 10 tuổi, tôi bắt đầu làm việc tại vườn cà phê khi mùa thu hoạch. Tôi
làm từ 6 giờ sang đến 10 giờ đêm.
Một hôm khi tôi đang làm thì tôi bị đau tay. Bây giờ tôi không thể làm vườn được nữa.
Cha mẹ tôi không có tiền để cho tôi ở nhà được nếu tôi không làm việc, vì vậy tôi đã lên
thành phố. Tôi nghĩ ở đó tôi có thể tìm được việc làm. Nhưng tôi không biết đọc viết, do
vậy khó tìm được việc.
Điều tôi thực sự mong muốn là đến trường đi học và học trở thành một kĩ sư hay một
thợ xây.
CÂU TRẢ LỜI CỦA RUPINDER
Phần 2
Tôi biết khó cho cha mẹ tôi khi không có đủ tiền mà lại có nhiều con. Tôi hiểu có những
gia đình trong làng cần con họ giúp làm việc đồng. Tôi hiểu nếu những đứa trẻ này không
làm việc, gia đình họ cũng không có đủ ăn. .
Nhưng điều quan trọng là: những đứa trẻ này được đối xử ra sao? Chúng đang bị buộc
phải làm những công việc làm chúng bị đau? Chúng có được đến trường bán thời gian
không?
Nếu một đứa trẻ đi làm không thể có giáo dục, thì đứa trẻ đó sẽ lớn lên không có giáo
dục và nghèo đói. Và con của đứa trẻ đó cứ thế vẫn nghèo đói. Điều này sẽ không bao
giờ thay đổi.
(Nguồn: Farm Radio International, http://scripts.farmradio.fm/radio-resourcepacks/package-69-a-world-fit-for-children/protecting-children-from-child-labour/)
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Quyền được
BẢO VỆ
Khỏi

LAO
ĐỘNG
TRẺ EM
QUYỀN TRẺ EM 32
QUYỀN CON NGƯỜI 23
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BỘ ẢNH VỀ LAO DỘNG TRẺ EM

Những đứa trẻ đang mài đán ở một mỏ vàng Benin. Ảnh chụp bởi Gianotti E., 2001. © ILO
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Bức ảnh này chụp trong ngày.
Em có nghĩ là những bạn nhỏ này vừa có thởi gian đi làm và đi học?

Những đứa trẻ này đang làm việc cho một công ty khai khác mỏ vàng ở Benin.
Chúng đang dung những viên gạch hay đá để mài những viên đá mềm thành
bột vì có thể chứa vàng trong bột đó. Bột đá này sẽ được
đem đi rửa, đãi để xem nếu có vàng trong đó.

Cậu bé châu Phi làm việc trên cánh đồng trong trang trại. Malawi, Africa, 2013. © ILO
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Những dụng cụ này thì nặng và đôi khi có thể trượt và làm chúng bị đứt
chân tay.

Những cậu bé này không đi giày bảo vệ chân.

Những bé trai sống ở Malawi. Chúng đang sử dụng công cụ gọi là cái
xới đất để xới đất khô, đào tìm cỏ cần sa. Lưng chúng rất mệt vì
phải cúi nhiều giờ khi chúng đào xới đất.

Một bạn gái đang giặt quần áo, Mali. Ảnh chụp bởi Crozet M., 2010. © ILO
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Những bé gái đang làm giặt quần áo bằng tay.
Bà chủ nhà đang đứng coi chừng
Xem có bé có làm đúng không.
Rất nhiều trẻ nhỏ làm việc cả ngày ở nhà
người khác, làm giúp việc dọn nhà hay nấu
nước, đôi khi là trông trẻ hay làm việc ngoài
nhà.
Thông thường chúng làm vậy chỉ để có nơi để
ngủ và có thức ăn và chúng được trả rất ít
hay không được trả tiền.
Đôi khi chúng bị đánh đập hay đối xử tàn bạo.
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CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA TRẺ EM
Điều 32, Bảo vệ khỏi lao động trẻ em

Các em nên được bảo vệ khỏi
công việc nguy hiểm cho sức
khỏe…
. . . hay làm việc gây cản trở việc
giáo dục của mình.
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Đây chúng ta cùng nhau

with

our

hap - py face.

in

our

hap - py

place.

Ở đây chúng ta cùng nhau, cùng nhau
Ở đây chúng ta cùng nhau với vẻ mặt hạnh phúc.
Có _________ và _________ và _________ và _________.
Ôi, chúng ta đang ở bên nhau trong nơi hạnh phúc của.
* Cụm từ thay thế:

Đây chúng ta đi dạo
Đây chúng tôi đang hát

Đây chúng tôi đang hành quân
Đây chúng tôi đang vỗ tay

Cải thiện các hành động theo gợi ý của các từ.
Danh sách trên chỉ là một vài khả năng.
Cân nhắc các cụm từ khác có thể phù hợp với âm nhạc và sự kiện.
Để nghe nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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