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PHÒNG GD&ĐT TP UÔNG BÍ 

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

–––––––––––– 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 
          Uông Bí, ngày 12  tháng 04  năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm danh thắng Yên Tử 
––––––––––––––––– 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-TrTH ngày 01/04/2021 về việc tổ chức các 

hoạt động giáo dục tháng 04/ 2021 Năm học 2020 – 2021, Tổ Tiểu học xây dựng 

chương trình trải nghiệm cho học sinh tiểu học như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Qua các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tích luỹ thêm những kiến 

thức về danh thắng Yên Tử,  tăng cường các hoạt động vui chơi bổ ích gắn với 

hoạt động trải nghiệm. Khuyến khích học sinh phát huy khả năng thực hành, tích 

cực trong các hoạt động tập thể; 

- Tăng cường hiểu biết về truyền thống quê hương, các sản vật của địa 

phương và bồi dưỡng cho học sinh lòng tự hào, có ý thức góp phần gìn giữ và phát 

huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; 

- Thông qua các hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao hơn ý thức của xã 

hội về việc xây dựng một môi trường, một sân chơi lành mạnh cho trẻ em để các 

em có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo của bản thân.  

2. Yêu cầu: 

- Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải đảm bảo an toàn cho 

học sinh trong quá trình tham gia hoạt động; 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

  1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian tổ chức:  Từ 7 h00p – 10h 30 phút  ngày 14,15/04/ 2021  

- Địa điểm: danh thắng Yên Tử 

 2. Đối tượng tham gia: 

- Học sinh khối lớp 1 đến lớp 5. Chia 2 đoàn: 

+ Ngày 14/4/2021:   

Đoàn 1: Lớp 3,4,5  

Lớp 3A: 38; 3B: 34; 4A: 30; 4B: 34; 5A: 29; 5B: 29.  Tổng: 194 học sinh 

+ Ngày 15/4/2021: 

 Đoàn 2: lớp 1,2: 

Lớp 1A: 33, 1B: 35, 2A: 32, 2B: 33. Tổng : 133 học sinh 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: 

1.Khởi động chào ngày mới 

2. Tham quan Làng Nương Yên Tử,  thưởng thức chè hạt sen. 

3. Tham gia hoạt động trải nghiệm: ( theo nhóm) 
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+ Làm nón lá tại khu vực Đình Làng 

+ In tranh Đông Hồ 

+ Vẽ chuồn chuồn tre 

+ Vui chơi bên dòng suối 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Giáo viên chủ nhiệm 

- Quản lý HS theo đơn vị lớp  trong quá trình tham quan, kết hợp PHHS       

  - Triển khai kế họach cuộc hành trình đến với từng học sinh 

  - Có trách nhiệm quản lí HS bảo đảm an toàn, trật tự suốt buổi HĐ. 

- Đôn đốc học sinh lên xe đảm bảo đúng qui định. 

      2. Đối với học sinh 

-  Trang phục: đồng phục áo vàng  

-  Giữ thái độ nghiêm túc, không cười đùa, nói chuyện riêng trong suốt quá 

trình tham quan. Tuân thủ nghiêm túc mọi quy định và sự điều hành của BTC, 

hướng dẫn viên. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tham quan, trải nghiệm tại danh thắng Yên 

Tử  của Tổ Tiểu học .  

BAN GIÁM HIỆU  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M TỔ TIỂU HỌC 

Tổ trưởng 

 

 

 

                     Vũ Thị Lê 
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