Trò Choi &
Rhino Ranger

The Gioi Cua Chúng Ta

Việt Nam
Châu Phi

Đây là Thế giới của chúng ta. Chỉ có duy nhất một thế giới
như vậy, và chúng ta đang chia sẻ thế giới này với hàng
triệu loài động vật khác. Có rất nhiều loài vật hiện đang bị
đe dọa bởi lòng tham của con người, niềm tin sai lệch và sự
hủy hoại môi trường. Nhưng tất cả vẫn chưa quá muộn, vì
chúng ta vẫn có thể hành động để thay đổi…

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một
anh hùng như Rhino Ranger chưa?
Cùng bắt đầu tô màu cho Rhino
Ranger, để bạn ấy có thể đồng hành
cùng chúng ta qua các trò chơi về
thiên nhiên hoang dã thú vị sau nhé!

Ban Có Biet

Ở Thái Bình Dương có
một hòn đảo rác khổng lồ,
rộng gấp 4 lần đất nước
Việt Nam, được gọi là Đảo
Rác Thái Bình Dương.

Tìm Điem Khác Nhau

Bạn có thấy sự khác biệt nào trong
hai bức tranh này không? Khoanh tròn
những điểm khác nhau nhé. Bạn có
đoán được vì sao những bạn thú này lại
vắng mặt trong mỗi hình không? Giải
đáp xong bí ẩn này, chúng mình có thể
chuyển sang trò tiếp theo… Bạn đã sẵn
sàng chưa? Tiếp tục nhé!

Tô màu theo số tương ứng sau để cùng xem những
thiệt hại gì mà con người chúng ta hiện đang gây
ra cho Thế giới Đại dương nhé.
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Ban Có Biet

Một loài bị coi là tuyệt chủng khi không còn cá thể nào
của loài đó sống sót tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Loài Tê giác Javan Việt Nam đã tuyệt chủng hoàn toàn
vào năm 2010 và loài Tê giác Đen Tây Phi ở Châu Phi
thì vào năm 2011. Và trong năm 2018, con Tê giác Trắng
Phương Bắc đực cuối cùng cũng đã qua đời.
Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải hợp sức
cùng nhau ngăn chặn sự tuyệt chủng đang tiếp tục
diễn ra!
Bạn sẽ giúp tớ chứ?

Ong Hút &
Bong Bóng Nuoc

Kết
thúc

Bắt đầu

Tiếp tục nào! Hãy cùng bơi lên mặt nước bằng cách thảy xúc
xắc cho số lần di chuyển bạn được phép đi nào. Cẩn thận
với những ống hút nhựa nhé, vì nếu bạn dừng ở ô của đầu
ống hút bạn phải di chuyển xuống chân ống và bắt đầu lại từ
đó. Nếu bạn dừng ở ô của đầu dòng bong bóng nước, hãy di
chuyển lên theo dòng bong bóng và tiếp tục chơi nhé.

Giờ chúng ta đã biết được tác hại của rác thải
nhựa đến những người bạn Đại dương của chúng
ta rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá
những gì đang xảy ra trên đất liền. Bạn sẵn sàng
chưa? Theo tớ nào…

Ôi không! Tất cả màu sắc của khu rừng đã biến mất
rồi. Lần cuối tớ đến đây, khu rừng vẫn đầy màu
xanh tươi. Bạn sẽ giúp tớ trả lại sự sống cho khu
rừng này chứ?

Tô Màu Theo So

Sử dụng màu tương ứng với các con số dưới đây và tô các
vùng được đánh số với màu tương ứng nhé. Vì sao khu rừng
lại mất hết màu sắc vậy? Trước khi chúng ta biết được lý do
chính xác, rất có thể chúng ta sẽ không còn khu rừng nào trên
hành tinh này nữa. Bạn có thấy có gì đang di chuyển trong
rừng không? Cùng tớ tìm ra đó là gì nào…
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Tìm Đong vat Nguy
cap cua Viet Nam

Có 5 loài động vật nguy cấp của Việt Nam đang ẩn náu trong
rừng, gồm Bò Banteng, Hươu Sao la, Hổ, Sóc bay và Gà lôi Việt
Nam. Bạn có tìm được chúng không? Giờ thì bạn đã biết được
một vài loài động vật ở Việt Nam có nguy cơ bị tuyệt chủng rồi.
Hãy cùng tớ tới Châu Phi và tìm hiểu về một loài trong các loài
động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở đấy nào. Bạn có
đoán được đó là loài nào không?

Ve Ban Tê giác

Đúng vậy! Bạn đã đoán đúng rồi. Đó chính là Tê giác. Hiện nay còn rất ít cá thể Tê giác
sinh sống ở Châu Phi và trên thế giới vì chúng đang bị săn giết để lấy sừng bởi những
người xấu, đó là những kẻ săn trộm. Ở Việt Nam có một niềm tin sai lầm rằng sừng Tê
giác là bài thuốc chữa bệnh, và nhiều người nghĩ rằng sở hữu sừng Tê giác sẽ làm họ
cảm thấy giàu có. Tất cả những điều ấy là không đúng và chúng ta cần phải cho mọi
người biết rằng không một ai khác, mà chỉ có Tê giác mới cần đến sừng Tê giác thôi.
Bạn có thể vẽ một chú Tê giác không? Hãy vẽ một bức thật đẹp nào.

Mê Cung Rung

Kết thúc

Bắt đầu

Hãy cùng giúp bạn Tê giác nhỏ này về với mẹ nào. Vẽ đường
từ bạn Tê giác đến đích để chỉ đường cho bạn ấy về với mẹ
một cách an toàn nhé. Điều quan trọng là cần đề phòng
cho bạn Tê giác không bị tấn công bởi thú dữ vì rất có thể
sẽ không còn Tê giác nào trên Trái Đất nữa nếu chúng ta
không cùng nhau cứu giúp bạn ấy.

Tìm Tu
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Lại một thử thách khác cho bạn đây.
Hãy tìm những từ tiếng Anh dưới
đây, liên quan đến loài Tê giác và Sứ
mệnh Bảo vệ Tê giác của chúng ta,
trong mê cung chữ này nhé.

Nối các điểm với nhau để thấy rằng chúng ta có thể tạo nên sự
thay đổi để cứu lấy các loài động vật và hành tinh này nếu chúng
ta cùng chung tay nhau. Tất cả đều bắt đầu từ sự quan tâm của
chúng ta và khi cùng nhau, ta có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn!
Bạn có thể là một anh hùng bằng cách riêng của bạn. Rhino Ranger
và thế giới muôn loài cám ơn bạn đã trở thành một vị anh hùng
cho tất cả các loài động vật trên hành tinh này.

