Bài 2

Các Giải Pháp Tích Cực Cho Gia Đình: Biến Thành Hành Động

Chơi Trò Sắm Vai

Cách chơi:
In các thẻ bài với các nhân vật khác nhau trước khi bắt đầu chơi. Sao lại
2 bản cho mỗi nhân vật và cắt đôi từng trang ra để mỗi người đều có
một thẻ.
Đưa thẻ bài cho các “diễn viên” tình nguyện.
Cho mỗi người sắm vai vài phút để đọc thẻ bài và làm quen với
nhân vật mà mình sẽ đóng vai.
Để các diễn viên tình nguyện “tập dượt” vai diễn
của mình theo nhóm.
Thảo luận vở kịch đã diễn!
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Ví dụ

1A

Phân vai
Cảnh: Bố đang ngồi trên ghế bành xem TV. Max ngồi đằng trước bố và chơi
Lego.
Max làm một mô hình Lego và giơ nó lên cho Bố xem rồi nói, “Bố xem này!”
Bố: Không nhìn vào Max mà nhìn qua Max để xem TV, nói “Ừ hay đấy.”
Max: Đưa mô hình sát gần mặt Bố. “Bố, bố không nhìn gì cả. Bố xem này bộ
phận này chuyển động nhanh lắm, bố xem này…vroom, vroom.”
Dad: Liếc mắt qua Max. “Bố thấy rồi; thôi giờ để Bố xem nốt chương trình này
đã. Sao con không đem đồ ra chỗ cạnh bàn mà chơi?”
Max: Nhìn thật buồn và chuyển đồ chơi của mình qua chỗ cạnh cái bàn.
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Ví dụ

1B

Phân Vai
Cảnh: Bố tắt TV đi và ra chỗ Max, cùng chơi với em ở trên sàn. Bố xem Max
chơi.
Bố: “Max, cái này hay thật đấy. Nó sẽ là cái gì thế?” Bố nhìn Max và đợi câu trả
lời.
Max: “Đây là cái máy bay siêu nhanh. Nó còn bay nhanh hơn cả Siêu Nhân!”
Bố: “Nhanh hơn cả Siêu Nhân,á? Bố chỉ nghĩ nó cũng rất nhanh thôi. Bố cũng thích mầu
nữa. Mầu xanh cũng là mầu bố thích đấy.”
Max: “Con cũng thế. Nhưng con thích cả mầu đỏ, mầu vàng, và mầu trắng nữa.”
Bố: “Cho bố làm mô hình với con nữa?”
Max: “Vâng. Bố c ó thể xây sân bay.”
Bố: “Một cái sân bay! Này, bố nghĩ bố cần con giúp đấy. Thế bố xây nó chỗ nào được
nhỉ?”
Max: “Ummm…chỗ kia kìa. Và bố có thể dùng các khối mầu xanh này.”
Bố: Mỉm cười và nói, “Cảm ơn con. Con thật tốt khi cho bố dùng các khối
mầu xanh này.”
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Ví Dụ

2A

Phân Vai
Cảnh: Kenny và mẹ mình đang chơi với các hình khối và các con thú hoang trên sàn.
Kenny: Nhặt con rắn lên và nói, “ROAR!”
Mẹ: “Đấy là con rắn, không phải con sư tử. Con rắn nói thế nào?”
Kenny: “Con rắn của con gầm cơ. Mẹ nhìn này, ROAR.”
Mẹ: “Không, thế không đúng. Con rắn thở hisssssss, không gầm gừ. Con sư tử
gầm. Đây con sư tử đây con chơi đi.” Mẹ nhặt một con sư tử lên và đặt vào
tay Kenny, rồi lấy con rắn đi.
Kenny: Cho con rắn bước và nói, “Roar,” lần này thì kém nhiệt tình hơn.
Mẹ: “Thôi được rồi con. Mẹ biết rồi. Con có biết con sư tử con gọi là gì không?”
Kenny: “Em bé?”
Mẹ: “Không, chỉ là sư tử con thôi. Sư tử nhỏ. Con có bao nhiêu con sư tử nào?”
Kenny: Con có bốn con. Con đếm, “1, 2, 3.”
Mẹ: “Không, con đếm thiếu một; nào đếm lại nào.” Mẹ cầm tay Kenny và chỉ vào
từng con sư tử một, “1, 2, 3, 4. Có mấy con sư tử con?”
Kenny: “Bốn con ạ. Mẹ, là là sư tử bố nhé.” Kenny đưa cho mẹ một con hổ to.
Mẹ: “Đây không phải là con sư tử, Kenny. Con gì đây con?”
Kenny: “Đây là con sư tử bố.”
Mẹ: “Không, đây là con hổ con ạ. Con hổ mầu gì nào?”
Kenny: Tiếp tục chơi và không trả lời. Con quay lưng vào mẹ và tiếp tục chơi
một mình.
Mẹ: “Mầu gì hả con?”
Kenny: “Mầu đen và mầu vàng.”
Mẹ: “Không, Kenny, đây là mầu CAM và mầu đen. Con xem đi.” Mẹ giơ con hổ lên cao
cho Kenny xem.
Kenny: Bỏ đồ chơi con đang chơi xuống và bắt đầu đá và vứt đồ lung tung.
Mẹ: “Thôi được, con trai ơi, con không được chơi nữa!”
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Ví dụ

2B

Phân Vai
Cảnh: Kenny và mẹ đang chơi trên sàn nhà cùng với các con thú hoang và hình khối.
Kenny: Nhặt một con sư tử lên và cho nó bước trên các hình khối.
Mẹ: “Oh, con có con sư tử. Con sư tử to thế. Đấy là con sư tử bố vì nó có cái
bờm.”
Kenny: Nhặt con sư tử lên và nhìn vào nó. “cái bờm.” Con chỉ vào cái bờm của
con sư từ. “Cái này làm con sư tử đi nhanh.”
Mẹ: “Oh, con sư tử đó đi nhanh thật. Nó đang chạy. Mẹ băn khoăn không biết cái
gì làm nó đi nhanh thế?”
Kenny: “Nó đang cố gắng đến ngay nhà của bạn nó mà.” Kenny chuyển con sư
tử sang cạnh con gấu bắc cực.
Mẹ: “Oh, con gấu bắc cực là bạn con sư tử à?”
Kenny: “Vâng ạ. Con rắn cũng là bạn của nó nữa. Mẹ nhớ con rắn biết gầm không?
ROAR!”
Mẹ: “Có, mẹ nhớ là con rắn đó biết gầm.”
Kenny: “Con sư tử bạn nó dạy nó gầm đấy ạ.”
Mẹ: “Ôi! Nó hẳn là một người bạn đặc biệt nên con sư tử dạy nó cách gầm! Con
xem này, mẹ thấy 1, 2,3 con rắn. Con sư tử có dạy chúng cách gầm không?”
Kenny: “Có ạ! 1, 2, 3 (Kenny đếm lũ rắn). Nó dạy tất cả các bạn nó cách gầm!
Nó dạy cả con cách gầm nữa mẹ ạ—mẹ nghe này—ROAR! Mẹ có muốn nó
dạy mẹ cách gầm không?”
Mẹ: “Oh có chứ! Mẹ cũng thích học cách gầm nữa!”
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