


Dalam masa 5 minit, setiap pelajar perlu tuliskan tiga (3) pengalaman menarik yang pernah mereka alami 
sebelum ini. Terpulanglah kepada pelajar dengan apa yang mereka rasa menarik dan ingin dikongsikan.

Dua dari pengalaman yang ditulis mestilah pengalaman benar yang pernah dialami oleh pelajar tersebut 
dan satu daripadanya mestilah palsu.

Selepas selesai menulis, pelajar akan diminta berdiri dan membacakan kepada kelas ketiga-tiga 
pengalaman tersebut.

Para pelajar perlu meneka yang mana satu adalah pengalaman palsu.

Selepas 1 minit, pelajar tersebut mestilah mendedahkan pengalaman mana yang sebenarnya palsu.

Ulangi langkah- langkah 3-5 sehingga semua murid selesai berkongsi.

Matlamat permainan ini adalah untuk berkongsi pengalaman peribadi dengan 
rakan-rakan anda dan juga sebagai satu cara untuk mengenali mereka dengan 
lebih baik.
1. Pen
2. Kertas
30- 40 minit (bergantung kepada saiz kelas) 

APA:

BAHAN-BAHAN:

MASA:

ARAHAN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DUA BENAR SATU BOHONG
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Lukiskan bentuk seseorang di atas kertas Mahjong. Contoh adalah seperti yang ditunjukkan 
di Lakaran 1
Gunting bentuk tersebut dan inilah yang akan menjadi ‘Orang Mahjong’ anda.
Lekatkan ‘Orang Mahjong’ anda kepada dinding, papan putih atau papan hitam.
Minta semua pelajar berkumpul di hadapan ‘Orang Mahjong’ dan seterusnya menconteng, 
menumbuk, mengoyakkan atau merosakkan ‘Orang Mahjong’ tersebut.
Jangan dedahkan langkah seterusnya kepada murid sehingga mereka selesai mengerjakan 
‘Orang Mahjong’
Selesainya langkah keempat, minta beberapa wakil atau kesemua pelajar untuk membaiki 
‘Orang Mahjong’ tersebut supaya ialah pulih seperti sebelumnya. Berilah masa 5 – 10 minit 
untuk aktiviti ini.
Selepas tamatnya 5-10 minit, pastikan kesemua pelajar kembali ke tempat masing masing 
dan tanyakan kepada mereka soalan- soalan berikut:
a)  Adakah ‘Orang Mahjong’ masih serupa dengan yang sebelumnya?
b) Mengapa ia kelihatan berbeza?
Kongsikan pengajaran permainan tersebut kepada para pelajar.
Pengajaran: Apabila seseorang itu dibuli dan apabila mereka cuba untuk menyembuhkan 
diri, mereka tidak akan pulih seperti sedia kala. Sama seperti ‘Orang Mahjong’ yang kelihatan 
sangat berbeza sebelum dikoyakkan dan diconteng oleh para pelajar, walaupun para pelajar 
cuba membaikinya. Masih ada kesan koyak dan tanda pada ‘Orang Mahjong’, sama seperti 
bagaimana membuli boleh meninggalkan parut emosi atau fizikal ke atas seseorang.

Latihan yang merangsang empati pelajar. Moral permainan ini adalah 
untuk menunjukkan kepada para pelajar akan kesan pembulian.
1. Kertas mahjong
2. Gunting
3. Pen marker
30- 40 minit 

APA:

BAHAN-BAHAN:

MASA:

ARAHAN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

orang MAHJONg
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FIGURE 2

thank you
for being

there

FIGURE 3Write a kind message
on a ‘leaf’

FIGURE 1



Edarkan buku nota sekitar kelas dan minta para pelajar untuk menulis mesej mesej baik tentang 
kawan sekelas atau tentang guru mereka. Para pelajar boleh menulis lebih daripada satu mesej 
dalam buku nota itu.

Setiap pelajar haruslah menulis sesuatu yang baik. 

Selepas para pelajar selesai memenuhi buku nota tersebut dengan mesej-mesej yang baik, 
pelajar atau guru boleh kongsikan mesej-mesej tersebut di hadapan kelas.

Buku nota ini boleh ditinggalkan di meja cikgu supaya para pelajar boleh sentiasa menulis mesej- 
mesej yang baik di dalamnya.

Sebuah buku di mana pelajar hanya menulis nota-nota positif tentang 
rakan sekelas mereka.
1. Buku Nota
2. Pen 
10-20 minit 

APA:
BAHAN-BAHAN:

MASA:

ARAHAN:

1.

2.

3.

4.

BUKU KEBAIKAN
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POHON KEBAIKAN
Bina sebuah ‘Pohon Kebaikan’ dengan menulis mesej-mesej baik kepada kawan- 
kawan sekelas (mesej ini boleh ditulis tanpa mendedahkan nama anda) dan 
lekatkan kepada pohon kebaikan tersebut sebagai daun. Terdapat dua bahagian 
untuk membina ‘Pohon Kebaikan’: Bahagian Pertama: Membina Pokok dan 
Bahagian Kedua: Pemasangan daun kepada ‘Pohon Kebaikan’. 
1. Kertas Mahjong
2. Gunting (tidak wajib)
3. Pen Berdakwat Kekal (boleh yang berwarna)
4. Kertas (boleh juga menggunakan kertas berwarna)
5. Pita pelekat ataupun pelekat guna semula
30-40 minit 

APA:

BAHAN-BAHAN:

MASA:
ARAHAN:

BAHAGIAN 1: Membina rupa bentuk ‘Pohon Kebaikan’ 
Contoh seperti di Lakaran 2
Lukiskan rangka pokok bersama dahannya tanpa daun.
Anda boleh menggabungkan beberapa kertas Mahjong jika anda inginkan pokok yang lebih besar. 
Gunakan kertas berwarna jika anda mahu. Pokok tersebut mestilah mempunyai batang pokok dan 
dahan pokok. Peruntukkanlah ruang di antara dahan-dahan pokok untuk ‘daun’.
Lekatkan rangka pokok kepada dinding dengan menggunakan pita pelekat atau pelekat guna semula. 
Anda juga boleh mengepinkannya di papan notis kelas jika masih ada ruang.

BAHAGIAN 2: Memenuhi ‘Pohon Kebaikan’ dengan daun-daunnya
Contoh pokok yang dipenuhi daun seperti di Lakaran 3:
Sekarang, kita boleh memenuhi ‘Pohon Kebaikan’ dengan memasang daun yang sudah siap ditulis.
Para pelajar kemudiannya bolehlah melekatkan ‘daun’ tersebut pada dahan pokok.
Para pelajar boleh memilih untuk melekatkan daun tersebut dengan segera atau bila-bila masa 
sepanjang minggu.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
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MALAIKAT PELINDUNG

Pelajar-pelajar harus menulis nama mereka di atas sekeping kertas. Kertas tersebut mestilah dilipat 
kemas supaya nama mereka tidak kelihatan.
Masukkan kertas-kertas tersebut ke dalam sebuah bekas. Pelajar boleh menggunakan nama asal mereka 
ataupun nama samaran mereka yang dikenali ramai.
Campurkan bersama kepingan kertas yang dimasukkan di dalam bekas tersebut.
Letakkan bekas tersebut di hadapan kelas dan minta setiap pelajar untuk tampil ke hadapan untuk 
membuat cabutan.
Setiap pelajar harus mencabut satu nama dan kemudiannya memberitahu nama rakan yang tertulis dalam 
kertas itu.
Nama yang terpilih adalah orang yang akan mereka lindungi.
Contoh: Jika Pelajar A mencabut nama Pelajar B, maka Pelajar A sekarang adalah Malaikat Pelindung 
Pelajar B.
Setiap pelajar harus membuat cabutan dari bekas tersebut dan semua murid wajib mempunyai seorang 
Malaikat Pelindung yang akan menjaga mereka sepanjang Minggu Kebaikan.
Contoh perbuatan yang Malaikat Pelindung boleh lakukan untuk pelajar yang mereka lindungi:
a) Menolong membukakan pintu
b) Meminjamkan alat tulis
c) Membri komen yang baik- baik

Malaikat Pelindung adalah seseorang yang baik hati yang akan sentiasa 
melindungi anda sepanjang Minggu Kebaikan. Ini bermakna dia membantu anda 
dalam pelajaran, melakukan sesuatu yang baik, memberi pujian ikhlas dan juga 
perlakuan lain yang akan membuat seseorang itu tersenyum. Walaubagaimana 
pun, Malaikat Pelinding tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa 
kerelaannya, dia haruslah berbuat baik secara benar, mesra dan ikhlas.
1. Sebuah bekas
2. Pen
3. Kertas 
10-20 minutes

WHAT:

MATERIALS:

TIME:

INSTRUCTIONS:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
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d) Melindungi mereka daripada dibuli
e) Makan Bersama di kantin


