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22 TRÒ CHƠI LỬA TRẠI THƯỜNG DÙNG 

 
1 
Trò chơi Uống nước_bú sữa 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - chai đựng nước 

Cách chơi Mỗi người dự thi phải nằm ngửa, tay cầm một chai đựng nước 
hay sữa - thi uống hết trước - có thể bằng chai sữa của trẻ con có 
núm vú bằng cao su cho trò chơi vui hơn. 

Ai uống xong trước là thắng. 
 
2 
Trò chơi Cứu nguy _tìm kho báu 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Sân chơi xếp ghế bàn lộn xộn, những người không tham gia trò 
chơi thì ngồi hay đứng trên sân cùng làm chướng ngại vật. Mỗi 
đội chơi là một con tàu và có một người cầm còi nhưng không bịt 
mắt làm hoa tiêu, những người chơi khác đứng thành hàng một 
tay đặt lên vai nhau và bị bịt mắt đi theo hiệu lệnh của người hoa 
tiêu. Người hoa tiêu đứng trên bàn chỉ dẫn cho tàu cập bến, khi 
sắp chạm vào chướng ngại vật thì người điều khiển thổi còi 
(mạnh là gần, nhẹ thì xa...). Đội nào qua được là thắng. 

 
 

3 
Trò chơi Bóng chuyền 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  



 
 

 tel    0984.725.540 
 email    info@nguyenbatung.com 
 website   http://nguyenbatung.com 

Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - bong bóng 

Cách chơi Mỗi bên 3 người chia đôi bằng sợi dây màu. Lấy một quả bong 
bóng đánh qua lại bằng đầu ngón tay trỏ. Để bóng rơi xuống đất 
hoặc c*** qua lưới đều bị phạt 1 điểm. Trong thời gian ấn định 
nào đó, bên nào bị phạt nhiều điểm hơn thì thua. 

 
 
4 
Trò chơi Phấn trắng bảng đen 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - phấn, bảng  

Cách chơi Hai bảng đen để hai bên và các người chơi chia làm hai đội xếp 
hàng một như chạy tiếp sức. Hai người đầu chạy lên viết một chữ 
lên bảng rồi cầm phấn chạy về đưa cho người thứ hai chạy lên 
viết tiếp cũng một chữ và trao phấn lại cho người thứ ba. Bên nào 
viết xong trước có đầy đủ ý nghĩa và hay là thắng. Có thể đổi viết 
ra thành vẽ một con vật, đồ vật, phong cảnh... nhưng mỗi người 
chỉ vẽ một phần mà thôi. Hết người mà vẽ xong là được, quản trò 
xem nội dung mà cho điểm 

 
5 
Trò chơi Rước đuốc 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - đuốc 

Cách chơi Phát cho mỗi đội chơi 1 bao diêm có 3 que và 3 cây nứa. Bố trí 
mỗi đội chơi đứng 1 phía, cách xa điểm tập trung làm “lửa trại” 
một khoảng cách bằng nhau, khoảng 50m. Nghe lệnh còi “nổi lửa”, 
các đội chơi làm thế nào để nhóm đuốc lên sớm nhất và chạy theo 
một hàng dọc rước đuốc về nơi “lửa trại”. 
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Có thể dùng đống đuốc đó châm vào đống củi đã sắp xếp sẵn để 
bắt đầu một đêm vui. 

 
 

6 
Trò chơi Diễn tả điệu bộ cử chỉ đặc trưng 

Mục đích tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Mỗi đội chơi lần lượt cử một người chơi lên vòng lửa đua tài với 
nhau. 

Người điều khiển yêu cầu mỗi người diễn tả cử chỉ, hành động, 
điệu bộ của một nhân vật nào đó. Ví dụ: một cầu thủ đang đá 
bóng, một bác sĩ đang khám bệnh. 

Người chơi phải tìm ra cử chỉ, hành động, điệu bộ của nhân vật và 
diễn tả cho các khán giả xem. Đội chơi nào diễn tả đúng nhất về 
nhân vật theo qui định sẽ chiến thắng (các đội chơi cùng cho 
điểm, người điều khiển tổng hợp). 

 
 

7 
Trò chơi Thi giọng nói 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Người điều khiển đưa ra một câu nói nào đó, (ví dụ: Buồn quá, 
sắp phải chia tay rồi) và yêu cầu người chơi của các đội chơi nói 
lại câu trên bằng một giọng khác như giọng đặc trưng của các 
vùng miền hoặc của người người già, trẻ con... 

Người chơi phải diễn tả làm sao thật giống giọng nói, cách nói và 
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điệu bộ của nhân vật... Các khán giả quan sát và cho điểm. 

 
 
8 
Trò chơi Làm mặt nạ 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - Mỗi đội chơi được cung cấp một số vật dụng cần thiết như bìa 

cứng, báo, màu, hồ dán, kim băng... để làm mặt nạ lửa trại 
Cách chơi . Trong thời gian qui định phải hoàn thành xong. Đội chơi hoặc 

người chơi nào làm đẹp nhất sẽ có phần thưởng 
 

9 
Trò chơi Diễn tả nhân vật 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Một đội chơi ra ngoài vòng lửa để biểu diễn, các đội khác ngồi tại 
chỗ xem và cho điểm. 

Người điều khiển yêu cầu nhân vật nào thì toàn đội chơi biểu diễn 
những cử chỉ, hành động... của nhân vật đó thông qua đặc trưng 
nghề nghiệp của họ. 

Các đội chơi còn lại là khán giả quan sát và phán đoán nhân vật 
mà đội đó thực hiện, ghi lên giấy đưa cho người điều khiển, đội 
chơi nào đoán trúng nhanh nhất là đội chiến thắng. 

Đáp án do người điều khiển ra và phải giữ bí mật, chỉ thông báo 
cho đội chơi biết mà thôi. 

 
 

10 
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Trò chơi Thi nhảy lửa 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Mỗi đội chơi chọn một bài hát nhảy lửa, sau đó tự sáng tác điệu 
múa cho phù hợp và thi với nhau, đội chơi nào có ý tưởng sáng 
tạo, múa đều và đẹp sẽ là đội thắng. 

 
 

11 
Trò chơi Vừa nhảy vừa hóa trang 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - Mỗi đội chơi được phát một số dụng cụ cần thiết cho việc hóa 

trang 
Cách chơi . Sau đó người điều khiển cho nhạc nổi lên, các đội chơi cùng nhảy 

múa vui chơi. Đúng thời gian qui định nhạc dừng (khoảng 10-15 
phút) thì các đội chơi phải hóa trang bất kỳ một số nhân vật hoặc 
con vật theo chủ đề hay tự chọn tùy theo hướng dẫn của người 
điều khiển. đội chơi nào làm đúng, đẹp, đủ... sẽ chiến thắng. 

Lưu ý: Nên có phần thuyết minh cho lôi cuốn, vui nhộn 
 

12 
Trò chơi Xúc cảm tâm hồn 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Mỗi đội chơi cử người chơi tham gia. Người điều khiển trao cho 
mỗi người chơi một dải băng vải và từng người tự bịt mắt mình 
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lại. 

Người điều khiển yêu cầu người chơi diễn tả một trạng thái: 
buồn, vui, lo lắng, giận dữ... người chơi diễn tả tâm trạng đó bằng 
các động tác của nét mặt, tay chân, thân mình nhưng không được 
nói. Các đội quan sát từng diễn viên, cho điểm và nộp giấy ghi 
điểm cho người điều khiển. Đội chơi nào có nhiều điểm hơn sẽ 
thắng. 

 
 

13 
Trò chơi Thi làm mũ nón 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - Mỗi người chơi đều có sẵn trong tay các vật dụng cho việc làm 

mũ 
Cách chơi .Người điều khiển yêu cầu trong khoảng thời gian 15-20 phút, 

mỗi người làm xong một cái mũ của một nhân vật nhất định như: 
Mũ các quan văn, quan võ, mũ trạng... 
Người chơi nào làm đúng kiểu nhất trong thời gian qui định là 
thắng cuộc. 

 

14 
Trò chơi Vật kì lạ 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Người chơi của đội chơi ra đứng ở vòng lửa. Người điều khiển 
cắm trước mặt người chơi đó một cái gậy đi trại hay một vật bất 
kỳ cho những hành động khác. Người chơi đó phải cầm lấy cái gậy 
và làm một số cử chỉ, điệu bộ của nhân vật nào đó (VD: người 
đang gánh củi, người gánh hàng...). 

Khán giả đoán xem người chơi đó đang thủ vai nhân vật nào. Ai 
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đoán đúng trước nhất sẽ có quà thưởng. 
 
15 
Trò chơi Hoạt cảnh ngắn 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Một đội dự, các đội khác xem và cho điểm. 

Người điều khiển nêu đề tài và đội chơi tổ chức thực hiện bằng 
một hoạt cảnh ngắn lột tả được tinh thần đề tài. 

VD: Trần Quốc Toản ra quân. 

Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. 

Chú bé liên lạc trong bài thơ của Tố Hữu. 

Ngoài ra có thể lấy đề tài trong cổ tích, truyện vui, đời sống hàng 
ngày... 

Đội chơi nào dàn dựng và biểu diễn tiết mục được nhiều người 
tán thưởng là đội chiến thắng. 

 
16 
Trò chơi Dựng 1 hoạt cảnh theo 1 số từ cho trước 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Người điều khiển đưa ra các từ: bộ đội, dân quân, máy bay, tù 
binh. 

Mỗi đội chơi lần lượt dàn dựng và trình diễn một hoạt cảnh mà 4 
từ đó gợi nên. 

VD: Bộ đội hành quân qua đồng trống phải thực hiện các thao tác 
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quân sự như: lăn, lê, bò, toài. 

Dân quân chiến đấu bắn rơi tàu bay Mỹ. 

Bộ đội và dân quân phối hợp chiến đấu, giải phóng Điện Biên, bắt 
sống tướng ĐờCát. 

Đội chơi nào dàn dựng tốt, có sáng tạo, gây ảnh hưởng tốt cho 
người xem là đội chiến thắng. 

 
 

17 
Trò chơi Đốt lửa thi  

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ -gậy, dây, diêm,  

Cách chơi Người điều khiển cho mỗi đội chơi cắm hai cây gậy xuống đất và 
giăng ngang qua một sợi dây chỉ cách mặt đất độ 1m. Khi có hiệu 
lệnh còi, người chơi phải nhanh chóng đi tìm lá, cỏ khô hoặc cành 
cây khô chất thành đống và đốt lửa lên làm sao cho ngọn lửa lên 
cao để đốt cháy đứt sợi dây giăng ngang ấy. 

Đội chơi nào đốt cháy sợi dây trước là thắng. 

Mỗi đội chỉ được sử dụng hai que diêm. 

Phải đốt từ dưới đất để lửa cháy dần lên, không được đốt trên 
chóp đống lá để lửa mau cháy. 

 
 
18 
Trò chơi Chạy đèn tiếp sức 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - đèn 
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Cách chơi Từng đội chơi xếp thành một hàng dài trên một quãng đường đã 
định, mỗi người cách nhau độ 5m, và người của mỗi đội phải 
đứng ngang hàng với nhau. Khi có hiệu lệnh còi, người thứ nhất 
của mỗi đội cầm nến chạy đến chỗ người điều khiển thắp lửa, 
đoạn chạy về đưa nến cho người thứ nhì của đội mình, người thứ 
nhì đưa cho người thứ ba... cứ thế cho đến người cuối cùng, người 
này cầm nến chạy lên trao cho người điều khiển. 

Người của đội nào về trước và đèn không tắt thì thắng. 

Người nào đứng nguyên chỗ ấy không được xê xích. 

Khi chạy nửa đường nếu nến tắt phải chạy lên người điều khiển 
thắp lại rồi mới tiếp tục chạy. 

 

19 
Trò chơi Người câm 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngoài trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Tất cả ngồi thành vòng tròn cùng nhau im lặng. Quản trò đứng 
giữa, lấy tay chỉ một người, người đó phải đứng lên ra chào người 
chỉ huy, hai người bắt tay nhau và đổi chỗ (quản trò vào đổi chỗ 
cho người kia) và trò chơi lại tiếp tục. Ai cười hay làm ồn sẽ bị 
phạt. 

 

20 
Trò chơi Bịt mắt 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngòai trời 
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Chọn một người bịt mắt lại, yêu cầu tay phải cầm kéo, tay trái để 
sau lưng, người này phải cắt đứt sợi dây len buộc trên đầu chiếc 
gậy như dây cần câu cá. Trong 3 phút không cắt được thì thay 
người khác, sợi dây được treo ở chỗ nhất định mà người chơi 
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biết. 
 
21 
Trò chơi Chiếc nón 

Mục đích - rèn luyện sự khéo léo, tạo không khí vui vẻ 

Số lượng  
Địa điểm Ngòai trời  
Thời gian  
dụng cụ - còi, mũ 

Cách chơi Người chơi đứng thành vòng tròn gần nhau, mỗi người đều có 
chiếc mũ trên đầu (có thể thay mũ bằng khăn tay). 

Khi nghe một tiếng còi phải cầm mũ mình để lên đầu người bên 
phải. 

Khi nghe hai tiếng còi để mũ mình lên đầu người bên trái. 

Chú ý: Còi thổi chậm rồi nhanh dần. 

Ai làm sai sẽ bị phạt. 
 
22 
Trò chơi Con đường bao xa 

Mục đích  

Số lượng  
Địa điểm  
Thời gian  
dụng cụ - 

Cách chơi Tổ chức vào buổi tối. Người điều khiển đứng cách người chơi trên 
quãng đường đã biết trước chiều dài. Người điều khiển cầm đèn 
phin bấm sáng lên một lúc rồi tắt đi. Người chơi ước đạt xem từ 
chỗ mình đến đèn sáng là bao xa. Người điều khiển có thể bấm 
đèn nhiều lần và người chơi cũng ước đạt nhiều lần: ghi lần thứ 
nhất bao nhiêu mét, lần thứ nhì bao niêu mét… và ghi vào giấy 
nộp cho người điều khiển.  
Người chơi nào ước đạt xê xích trên dưới gần đúng với thực tế là 
thắng.  
Trò chơi cũng có thể chơi ban ngày, người điều khiển lấy cờ thay 
thế đèn pin.  
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