
 

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUỒN ĐỀ XUẤT  

Nguồn: Russell’s Hawaii Rainbow 

192 video tại trang Youtube 

Thể Loại: Kênh YouTube  

https://www.youtube.com/user/RussellDaRooster  

Giới thiệu 

Russell's Hawaii Rainbow có nguồn gốc địa phương từ Đảo Kaua’i ở Trung - Bắc Thái Bình Dương. 192 video dành cho đối tượng gia 
đình này mô tả các sự kiện và hoạt động của trẻ em trên đảo Kaua’i. Những khách mời đặc biệt bao gồm Dì Nona Beamer đến từ 
Hawaiian Storytime Treasure, Anh hùng Hanapepe và là cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sparky Matusnaga, và nghệ sĩ hàng hải nổi tiếng 
thế giới Wyland. Chú Gà Trống Russell và người bạn Chó Calvin của mình có một tình bạn khác thường. Họ cùng nhau khám phá hòn 
đảo quê hương của mình cũng như nhiều người bạn mà họ gặp trên đường đi. Russell's Hawaii Rainbow (RHR) được khuyên xem 
cùng với gia đình, cả trẻ em và người lớn. Các chương trình truyền thông được phát triển trong hơn 20 năm của Storybook Theater 
nhận được hơn 10 nghìn lượt xem hàng năm từ trẻ em trên toàn thế giới. 

Đọc lớn cho trẻ nghe và lắng nghe các nhân vật rối thú vị đã được chứng minh giúp cải thiện kỹ năng đọc, viết và giao tiếp, tư duy 
logic, sự tập trung, năng khiếu học tập nói chung, cũng như truyền cảm hứng lâu dài đối với niềm yêu thích đọc và nói chuyện với 
người khác. Giáo viên và phụ huynh có thể sử dụng RHR trong lớp học, ở nhà, và các bác sĩ,  y tá cũng có thể bật các chương trình 
khác nhau trong bệnh viện dành cho trẻ em. 

 

TIÊU CHÍ 
        1                 2          3                 4            5 

       Không tốt lắm  Rất tuyệt 
Nhận xét 

1. Tránh sử dụng bạo lực ○ ○ ○ ○  
Không có một nội dung bạo lực nào 
xuất hiện trong các video của RHR  

https://www.youtube.com/user/RussellDaRooster


 

 

2. Khuyến khích sự sáng tạo ○ ○ ○ ○  

Các con rối RHR và các khách mời đặc 
biệt đã chứng minhđược  giá trị của các 
hoạt động nghệ thuật thị giác và trình 
diễn. 

3. Chia sẻ kiến thức và trí tuệ ○ ○ ○  ○ 

Những câu chuyện, bài hát và video 
ngắn được chia sẻ trên trang web phản 
ánh các chuẩn mực văn hóa và hoàn 
cảnh của các gia đình và trẻ em sống ở 
Hawaii 

4. Sử dụng ngôn ngữ một cách 
sáng tạo 

○ ○ ○  ○ 

Người xem sẽ được giới thiệu làm quen 
với những con rối nói tiếng Anh và 
khách mời của chương trình, những 
người thỉnh thoảng nói bằng phương 
ngữ địa phương của người Hawaii - 
Pidgin English 

5. Giúp khám phá bản thân ○ ○ ○  ○ 

Nhiều phân đoạn RHR về trẻ em đang 
thích thú trang phục và diễu hành cũng 
như tham gia vào các hoạt động được 
chuẩn bị cho riêng mình. 

 

Lời kết: Russell’s Hawaii Rainbow là một ví dụ điển hình về phương tiện truyền thông có nguồn gốc địa phương từ Quần đảo Hawaii 

thể hiện thế giới của những người trẻ tuổi qua con mắt của một số nhân vật múa rối độc đáo. Các phân đoạn bao gồm các chủ đề về 

nhận thức về môi trường, các câu chuyện văn hóa và nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Đảo Kaua'i là một trong tám hòn đảo lớn của 

Hawaii nằm ở 22,10 độ Vĩ độ Bắc và 159,49 độ Kinh độ Tây. Kaua'i có nhiều nền văn hóa thế giới cùng chung sống tương đối hòa hợp 

và là một ví dụ điển hình về giá trị của 'Aloha' giữa các chủng tộc người. 


