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Các em học sinh thân mến,

Điều mà thầy cô và gia đình mong muốn là các em luôn chăm ngoan, học giỏi, được 
thầy yêu bạn mến, và anh chị em yêu quý. Để đạt được ước nguyện của thầy cô và gia 
đình thì điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là đảm bảo có sức khỏe tốt. Rửa tay với xà 
phòng (RTVXP) là việc mà các em có thể tự làm để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

RTVXP thường xuyên sẽ có thể phòng ngừa tiêu chảy, ho, cảm lạnh và cúm; đồng thời 
RTVXP cũng có thể làm sạch các chất nhờn, chất bẩn và vi khuẩn có trên bàn tay mà 
mắt thường không nhìn thấy. Và điều quan trọng nữa là RTVXP sẽ giúp các em thoải 
mái, tự tin ở chính bản thân mình.

Cuốn sách nhỏ này giới thiệu với các em một số trò chơi dân gian rất thú vị, giúp các 
em vừa chơi vừa học.  Đây là những trò chơi dân gian rất quen thuộc với các em, cùng 
với chút biến tấu trong câu hát và cách chơi, các em sẽ được vừa chơi vừa học về việc 
giữ bàn tay luôn sạch.  Các em nhớ chơi những trò chơi này với  bạn bè , ông bà, anh 
chị em để nhắc nhở nhau về lợi ích của rửa tay với xà phòng nhé.

Ngoài ra, các em cũng sẽ thấy một chuỗi chuyện tranh ‘chuyện của Bi”, kể về quá trình 
Bi thay đổi nhận thức và thực hành RTVXP cũng như quá trình Bi giúp những người 
xung quanh thay đổi nếp nghĩ và tạo được thói quen về rửa tay với xà phòng.

Mong muốn của chúng tôi là sau khi các em chơi những trò chơi và đọc những câu 
chuyện ly kỳ về Bi, các em hãy là “những bạn Bi” khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, là 
tấm gương sáng về tuyên truyền và thực hiện tốt rửa tay với xà phòng. Các em nhớ 
nhắc nhở mọi người rửa tay với xà phòng vào những thời điểm quan trọng: trước khi 
ăn và sau khi đi vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho mọi người.

Chúc các em có thời gian vui vẻ và lý thú.   

Lời ngỏ
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Những thông tin cần nhớ về 
rửa tay với xà phòng (RTVXP)
Mục đích của cuốn sách này là giúp các em nắm được những thông tin cơ bản về 
RTVXP và tạo được thói quen RTVXP hàng ngày qua các trò chơi và câu chuyện về Bi. 
Trong khi chơi những trò chơi này, các em cần hỏi, đố nhau những thông tin về rửa tay 
với xà phòng như là vai trò của đôi bàn tay, lợi ích của RTVXP, những thời điểm quan 
trọng cần RTVXP v.v.v. Những thông tin này cần được nhắc đi nhắc lại cho các em nhớ 
bằng cách đặt câu hỏi để các em tự trả lời và bổ sung cho nhau nhé.
Vai trò của đôi bàn tay
Bàn tay của chúng ta đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Bàn tay giúp ta 
học tập, bàn tay để vui chơi, bàn tay để chia quà, bàn tay trao yêu thương v.vv. Vì bàn 
tay làm rất nhiều việc, tiếp xúc với rất nhiều người và đồ vật nên tay cũng là nơi chứa 
nhiều vi khuẩn và truyền mầm bệnh cho mình và cho người khác. Rửa tay với xà phòng 
là giải pháp dễ dàng và hữu hiệu nhất  giúp bàn tay chúng ta sạch sẽ để làm được nhiều 
điều hay.
Lợi ích của rửa tay với xà phòng
Rửa tay với nước chưa đủ vì nước không thể làm sạch hết các chất nhờn, chất bẩn và 
những vi khuẩn có trên bàn tay mà mắt thường không nhìn thấy. RTVXP thường xuyên 
sẽ có thể:

•   Đem lại cảm giác an toàn, sạch sẽ, thỏai mái và tự tin

•   Từ đó giúp chúng ta phòng tránh được các bệnh như viêm đường hô hấp (ho, 
cúm….) và tiêu chảy cho bản thân mình và cho mọi người. 
Những thời điểm quan trọng cần RTVXP 
Có thể RTVXP vào bất cứ lúc nào mà chúng cảm thấy bàn tay không sạch, nhưng đặc 
biệt cần nhớ : 

•   RTVXP TRƯỚC KHI ĂN

•   RTVXP SAU KHI ĐI VỆ SINH 

Rửa tay với xà phòng đúng cách: Các em hãy nhớ thực hành 6 bước rửa tay với xà 
phòng đúng cách như giới thiệu trong cuốn sách này.
Những điều nên làm để nhớ rửa tay với xà phòng
•   Anh chị em tự nhắc nhở nhau hoặc người lớn nhắc trẻ rửa tay với xà phòng

•   Có thể tự bố trí hoặc đề nghị bố/mẹ và nhà trường để nước sạch và xà phòng ở 
những nơi thích hợp, thuận tiện như để cạnh hoặc trên lối đi vào nhà vệ sinh, gần 
phòng ăn, gần nơi chuẩn bị thức ăn.

•   Nên RTVXP ở nhà và ở trường học để tạo được thói quen tốt này cho sức khỏe.
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 Trò chơi:

Chi chi chành chành

• Dụng cụ cần thiết: 
   Xà phòng, nước sạch, xô, gáo. 

• Cách chơi:
Có một em chủ trò xòe tay ra để các bạn xung   
quanh đặt ngón tay vào. Em chủ trò sẽ hát bài 
hát đồng dao kèm theo một chút biến tấu sau: 

• Bài hát: 
Chi chi chành chành 
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Tìm tay nào dơ
Tìm tay chưa rửa
ù à ù ập…

Em chủ trò sẽ nắm chặt tay lại ngay sau khi chấm dứt bài hát. Nếu giữ được tay bạn nào, bạn đó sẽ 
được thưởng bằng cách: rửa tay với xà phòng, sau đó quay lại chơi tiếp. Nếu em chủ trò không bắt 
được tay bạn nào thì lại hát lại bài đồng dao trên cho đến khi bắt được thì thôi. Kết thúc trò chơi, 
người chủ trò nên khuyến khích tất cả các em cùng đi rửa tay với xà phòng

uø aø
  uø...aäp
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 Trò chơi:

Nu na nu nống 

• Dụng cụ cần thiết: 
   Xà phòng, nước sạch, xô, gáo.

• Cách chơi:
Các em ngồi xếp hàng, hai chân duỗi ra, úp hai bàn tay xuống đùi.  Bắt đầu từ em chủ trò ngồi 
đầu hàng sẽ bắt đầu hát câu đầu tiên của bài hát và đập tay xuống đùi. Lần lượt từng em tiếp theo 
sẽ hát câu tiếp theo của bài hát và đập tay xuống đùi. Bài hát kết thúc ở ai thì bạn đó làm gương đi 
rửa tay với xà phòng cho sạch, sau đó được tặng một món quà bất kì do chủ trò nghĩ ra (ví dụ: một 
cái hôn, một viên kẹo, một chiếc lá…). Kết thúc trò chơi, người chủ trò nên khuyến khích tất cả các 
em cùng đi rửa tay với xà phòng.

• Bài hát:
   Nu na nu nống
   Đánh trống phất cờ
   Mở cuộc thi đua
   Thi tay đẹp đẽ
   Tay ai sạch sẽ
   Tay ai hồng hào
   Không bẩn tí nào
   Được vào đánh trống
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 Trò chơi:

Xà Phòng Bắt Vi Khuẩn

• Dụng cụ cần thiết:
  Xà phòng, nước sạch, xô, gáo. 

• Cách chơi:
Đây là trò chơi được mô phỏng theo trò chơi dân gian “Mèo bắt 
chuột”.
Chọn ra 1 em đóng vai xà phòng, 1 em đóng vai vi khuẩn, những 
em còn lại sẽ nắm tay nhau xếp thành vòng tròn, giơ hai tay lên 
cao. Em vi khuẩn và em xà phòng sẽ đứng đối lưng lại với nhau, khi 
có tín hiệu “chạy”, em vi khuẩn sẽ chạy trước một đoạn, sau đó em xà 
phòng sẽ chạy theo đúng con đường mà em vi khuẩn đã chạy để bắt 
vi khuẩn lại. Các em đứng xung quanh sẽ hát bài hát “Tập đếm” 

trong lúc em vi khuẩn và em xà phòng rượt đuổi nhau. 
Trò chơi kết thúc khi xà phòng bắt được vi khuẩn. Em đóng vai vi khuẩn sẽ đi rửa tay với xà phòng. 
Sau đó, “xà phòng” sẽ đứng vào vòng tròn còn “vi khuẩn” sẽ trở thành “xà phòng” để đi bắt một 
vi khuẩn khác.
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 Trò chơi:

Tay sạch về chỗ

• Dụng cụ cần thiết:
 Xà phòng, nước sạch, xô, gáo, ghế nhựa. 

• Cách chơi: 
Chọn ra khoảng 10 em hoặc có thể hơn, với 9 chiếc ghế 
xếp thành vòng tròn. Cho các em đi theo hình vòng tròn, 
vừa đi vừa hát bài “Tập đếm”. Em quản trò có thể đột nhiên 
hô “Tay sạch về chỗ”. Các em phải nhanh chân tìm lấy cái 
ghế gần nhất. Ai chậm, không ngồi được vào ghế sẽ thua. 
Em nào thua sẽ được đi rửa tay với xà phòng. Rồi lại bỏ 
dần từng chiếc ghế ra, cho đến em cuối cùng sẽ là người 
thắng cuộc và cũng sẽ đi rửa tay với xà phòng như các bạn 
khác trong nhóm.
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Các bước RTVXP đúng cách

Thời điểm quan trọng cần RTVXP

Bước 4 Bước 6

Bước 2

Dùng bàn tay này nắm và xoáy 
từng ngón tay của bàn tay kia

Dùng lòng bàn tay này xát lên 
mu bàn tay kia và ngược lại

Dùng các ngón tay của bàn tay này
xát vào các kẽ của bàn tay kia 

và ngược lại

Xả nước và xát tay cho trôi hết 
xà phòng trên tay.

Bước 1 Bước 3

Bước 5

Làm ướt và xoa 
xà phòng vào bàn tay

Chụm đầu ngón tay này 
xoáy vào lòng bàn tay kia 

và ngược lại
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Thời gian mỗi lần rửa tay tối thiểu là 1 phút. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. 


























