
Trò chơi phỏng đoán
Vui lòng chọn bốn thông tin trong số sau đây và điền vào khoảng trống cho sẵn.
Thông tin này sẽ được chia sẻ với nhóm. Vui lòng viết tên chúng ta vào phiếu thông
tin này.

- [Chỉ có người hướng dẫn được xem.] Tên:
______________________________________

- Chữ cái đầu tiên của tên bạn: __________

- Tháng sinh của bạn: __________

- Tên đường/phố bạn sinh sống: ______

- Tên một vị phụ huynh/người chăm sóc hoặc một người lớn đóng vai trò quan
trọng trong cuộc đời bạn: _______

- Bộ phim bạn yêu thích: ___________________

- Món ăn bạn yêu thích: ___________________

- Bạn sợ nhất là: ______________________



Đoán
Giữ lại tờ giấy này ngay cả khi người hướng dẫn thu lại phần đầu tiên. Khi người
hướng dẫn đọc to từng phiếu thông tin, hãy cố gắng đoán xem người nào trong
nhóm đã điền vào tờ phiếu đó.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Đội ngũ Thanh niên và Truyền thông đã tạo tài nguyên học tập này tại Trung tâm Internet & Xã hội Berkman Klein ở trường Đại
học Harvard theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Bạn có thể tận dụng nguồn tài nguyên
này, bao gồm sao chép và chuẩn bị các công việc dẫn xuất, bất kể là thương mại hay phi thương mại, miễn là bạn ghi rõ nguồn

thuộc về đội ngũ Thanh niên và Truyền thông cũng như chia sẻ mọi tác phẩm khác thuộc cùng nguồn gốc. Những tác phẩm
này và các tài nguyên học tập bổ sung cũng có trên Nền tảng tài nguyên kỹ năng số trực tuyến của Berkman Klein.

http://www.tcpdf.org

