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1. Cách thức tham gia ngày Hội: 
- Sinh viên đến bàn hướng dẫn, đăng ký tham gia ngày Hội và bốc thăm 1 câu hỏi thông

quan, nếu trả lời đúng sẽ nhận giấy thông hành và nghe hướng dẫn ban đầu.
- Người chơi đến trạm 1 hoặc trạm 2 để tham gia khởi động, chỉ khi hoàn thành 1 trong 2

trạm này, người chơi mới được tiếp tục các trạm tiếp theo. Người chơi được tự do lựa chọn thứ
tự tham gia các trạm tiếp theo. Khi thành công ở mỗi trạm, người chơi được nhận 1 dấu mộc
vào giấy thông hành.

- Kết thúc các trạm, 5 người chơi đầu tiên nhận được đủ 10 dấu mộc trên giấy thông hành
sẽ đạt giải thưởng độc đáo từ chương trình. 10 người chơi có đủ 10 dấu mộc tiếp theo nhận
được phần quà khuyến khích.

- Người chơi đến bàn hướng dẫn để nhận quà, cho ý kiến phản hồi và đăng ký tham gia
CÂU LẠC BỘ nếu yêu thích.

- Ngày Hội khuyến khích người hướng dẫn trạm trò chơi và người chơi sử dụng tiếng
Anh. 

2. Mô tả trạm trò chơi:
a) Bàn hướng dẫn tham gia ngày Hội:

+ Hướng dẫn sinh viên cách thức tham gia ngày Hội.
+ Phát tài liệu để tham gia ngày Hội.
+ Nhận kết quả sau khi sinh viên tham gia các trạm.
+ Trao giải thưởng và chụp hình lưu niệm.
+ Lấy phản hồi của sinh viên về ngày Hội.
+ Nhận đăng ký thành viên Câu lạc bộ.

b) Trạm 1: Color
- Mục đích: Luyện phản xạ, cách đọc màu sắc bằng tiếng Anh
- Luật chơi: Mỗi lượt 1 sinh viên. Người hướng dẫn có 8 bảng từ khóa, mỗi bảng có 1 từ

khóa về màu sắc, chữ viết trên bảng có màu khác với nội dung từ khóa. Người hướng dẫn sẽ
lần lượt giơ 8 bảng cho người chơi xem. Người chơi là phải nói được màu sắc của chữ viết trên
bảng trong vòng 3 giây. Nếu trả lời đúng 5/8 màu sắc thì thành công.

c) Trạm 2: My Cinema
- Mục đích: Tìm hiểu về chủ đề phim ảnh và hoạt hình 
- Luật chơi: Mỗi lượt 1-2 sinh viên. Sinh viên chọn 1 thể loại phim bất kì, mỗi thể loại có

tên 5 bộ phim. Đồng thời, mỗi thể loại gắn với số chẵn hoặc số lẻ. Người chơi phải nhảy lò cò 5
lượt theo ô chẵn hoặc lẻ đã chọn để đến hộp đựng 7 poster phim. Mỗi lượt nhảy, người chơi
được lấy 1 poster phim trong hộp. Trong vòng 1 phút, người chơi được nhảy 5 lần và lấy 5
poster ứng với 5 tên phim đã chọn ban đầu. Nếu đúng 3/5 phim thì thành công. 

d) Trạm 3: English Zone
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- Mục đích: Giới thiệu hoạt động English Zone của Câu lạc bộ, tạo điều kiện để sinh viên
giao lưu tiếng Anh với thầy Vincent Auclair.

- Luật chơi: Sinh viên tham gia theo lượt từng cá nhân. Sinh viên chọn 1 trong 2 kỹ năng
nghe hoặc nói để thực hiện. Trong mỗi kỹ năng có 2 trò chơi, sinh viên chọn 1 trò chơi để thực
hiện.

- Nội dung trò chơi:
+ Kỹ năng nghe – điền vào chỗ trống: Sinh viên được phát một đoạn văn bị mất 10

chữ. Người hướng dẫn đọc đoạn văn 2 lần, sinh viên điền từ bị mất vào chỗ trống. Yêu cầu
phải đúng chính tả. Nếu điền đúng từ 7/10 chỗ trống trở lên thì thành công.

+  Kỹ năng nghe – trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người hướng dẫn có gói 5 câu hỏi trắc
nghiệm về thường thức đời sống để hỏi sinh viên. Mỗi câu được suy nghĩ và trả lời trong vòng
10 giây. Nếu trả lời đúng 3 trên 5 câu thì thành công.

+ Kỹ năng nói – trả lời câu hỏi: Người hướng dẫn có gói 5 câu hỏi về thường thức đời
sống để hỏi sinh viên. Mỗi câu được suy nghĩ và trả lời trong vòng 5 giây. Nếu trả lời đúng 3
trên 5 câu thì thành công.

+ Kỹ năng nói – mô tả hình: Sinh viên nhận được 2 tấm hình bất kì. Với mỗi tấm hình,
sinh viên đặt 3 câu mô tả sự vật, sự việc có trong hình. Mỗi hình được mô tả trong 1 phút. Nếu
mô tả được 2 hình thì thành công.

e) Trạm 4: Up and Down
- Mục đích: Luyện tập kĩ năng nghe tiếng Anh, thử thách khả năng tập trung của sinh viên
- Luật chơi: Mỗi lượt từ 2 đến 4 sinh viên tham gia, chơi cá nhân. Người chơi cùng ngồi

trên một ghế dài nghe câu hỏi Yes/No và trả lời bằng hành động: nếu trả lời Yes thì ngồi
xuống, nếu trả lời No thì đứng lên. Mỗi lượt chơi có gói 5 câu hỏi về sự việc, hiện tượng là
chân lý. Câu hỏi sẽ được chiếu trên màn hình máy tính. Người chơi có 3 giây để suy nghĩ trả
lời. Nếu trả lời đúng 3/5 câu là thành công.

f) Trạm 5: Come To Me
- Mục đích: Tìm hiểu kiến thức về các nước bạn trong khu vực
- Luật chơi: Mỗi lượt từ 2 đến 3 sinh viên. Người chơi cùng đứng ở vạch xuất phát. Mỗi

người chơi được phát 5 lá cờ của các quốc gia ASEAN. Người hướng dẫn sẽ đọc gói 5 câu về
đặc điểm của 5 quốc gia nêu trên. Trong vòng 5 giây, người chơi phải giơ được lá cờ của quốc
gia tương ứng với đặc điểm nghe được. Nếu trả lời đúng thì người chơi tiến lên 1 bước. Nếu trả
lời sai thì giữ nguyên vị trí. Kết thúc gói 5 đặc điểm, người chơi nào tiến xa nhất là người chiến
thắng.

g) Trạm 6: Hot Seat
- Mục đích: Hướng đến tinh thần làm việc nhóm và khả năng sự dụng ngôn ngữ hình thể

cũng như khả năng diễn đạt.
- Luật chơi: Mỗi lượt 3 sinh viên trở lên làm thành 1 nhóm: 1 người ngồi ghế nóng và

những người còn lại làm bạn đồng hành. Người hướng dẫn sẽ đưa ra 3 bức hình về sự việc,
hiện tượng, mỗi bạn đồng hành có 30 giây, lần lượt sử dụng tiếng Anh và ngôn ngữ hình thể
diễn tả nội dung bức hình cho đến khi người ngồi ghế nóng đoán được bức hình. Nếu thành
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công sau tất cả lượt diễn tả, nhóm thành công. Nếu thất bại, nhóm bắt đầu lại từ đầu, có thể đổi
vị trí người chơi.

h) Trạm 7: I Can 

- Mục đích: Kiểm tra kiến thức xã hội, khả năng tự tin, bản lĩnh trước áp lực
- Luật chơi: Mỗi lượt 2 sinh viên tham gia. Người hướng dẫn đưa ra một chủ đề và 2

người chơi cược với nhau bằng câu “I can tell…” để giành quyền trả lời. Câu trả lời theo dạng
liệt kê. Người nào cược biết nhiều hơn thì giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đủ số lượng
cược thì giành được 1 điểm. Nếu trả lời không được thì người chơi còn lại được 1 điểm. Mỗi
lượt có 3 chủ đề. Người chơi nào đạt 2 điểm trước thì thắng. 

i) Trạm 8: The Horse

- Mục đích: Tìm hiểu văn hóa khu vực ASEAN và thế giới, rèn luyện kĩ năng vận động trí
não, luyện tập kĩ năng nói tiếng Anh.

- Luật chơi: Mỗi lượt từ 1 đến 4 sinh viên, chơi cá nhân. Trên bàn đặt 1 sơ đồ đường đi
gồm 15 ô, các ô có màu xanh lam và cam phân bố khác nhau; và 2 xấp giấy câu hỏi có màu
cam và xanh. Mỗi người chơi chọn 1 quân cờ cá ngựa để di chuyển trên sơ đồ. Tất cả quân cờ
tập trung tại điểm xuất phát. Người chơi oẳn tù tì để chọn người xuất phát trước, lượt đi theo
chiều kim đồng hồ. Người chơi đổ xúc xắc và di chuyển quân cờ theo số ô tương ứng với con
số trên xúc xắc. Ô di chuyển đến có màu gì thì người chơi bốc một tờ câu hỏi màu đó và trả lời
trong vòng 5 giây. Nếu trả lời đúng thì quân cờ đứng yên tại chỗ. Nếu trả lời sai thì quân cờ
phải quay về chỗ ban đầu. Người chơi nào đến được đích thì thành công.

j) Trạm 9: Fast and Furious

- Mục đích: luyện sự tập trung, nhạy bén và phản xạ; luyện nghe tiếng Anh và kiểm tra
kiến thức xã hội.

- Luật chơi: Mỗi lượt từ 2 sinh viên trở lên tham gia. Người chơi cùng ngồi trên 1 ghế dài
nghe đọc câu hỏi và chạy đến bàn có đặt một cây cờ phía trước, giành cờ để trả lời câu hỏi.
Người hướng dẫn đứng phía sau người chơi đọc câu hỏi để người chơi nghe rõ. Nếu trả lời
đúng 3 câu thì thành công. Số câu hỏi giới hạn là 7 câu. Nếu người chơi không trả lời được thì
đợi đến lượt tiếp theo cùng tham gia lại.

k) Trạm 10: Guess What 

- Mục đích: Luyện khả năng phán đoán, kiểm tra vốn từ vựng tiếng Anh về đồ vật

- Luật chơi: Mỗi lượt 1 sinh viên tham gia. Trên bàn đặt 1 thùng giấy, trong thùng chứa
10 món đồ vật. Người chơi đưa tay vào thùng chọn 1 vật và đoán xem đó là vật gì bằng tiếng
Anh. Sau khi nói tên đồ vật, người chơi lấy ra khỏi thùng. Trong vòng 60 giây, nếu người chơi
đoán đúng được 3 đồ vật thì thành công. Số lượng đồ vật lấy ra có thể nhiều hơn 3.
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