CHƯƠNG TRÌNH VUI CHƠI TRẢI NGHIỆM TẠI TRANG TRẠI

KIDSDO FARM
1. ĐỊA ĐIỂM
- Địa điểm: Trang trại giáo dục KIDSDO FARM – Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.
- Thời gian :Thứ năm ngày 23 tháng 08 năm 2018
2. NỘI DUNG TRẢI NGHIỆM
Đây là khung nội dung chương trình cơ bản KIDSDO FARM xây dựng dành cho đoàn
Trường mầm non Hoa Linh – Baby Home. Các hoạt động vui chơi trong chương trình
diễn ra cả ngày với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Chi tiết chương trình như sau:
Thời gian
I.

Hoạt động

Chi tiết

Cả đoàn di chuyển lên nông
trại KIDSDO FARM

Đòan có thể đặt
xe từ Kidsdo

CHECK-IN TẠI KIDSDO FARM

8h00-8h15 Check in

Các học sinh sẽ được các
Huấn luyện viên/Hướng dẫn
viên(HLV/HDV) tiếp đón

Các học sinh đứng
chụp ảnh Check in.

tại khu check in và đưa các
học sinh vào khuôn viên
nông trại
III.

Dịch vụ

DI CHUYỂN ĐẾN KIDSDO FARM.

7h00-8h00 Tập trung, di
chuyển
II.

Nội dung

Nếu đòan có
yêu cầu Huấn
luyện viên thì
báo trước cho
Kidsdo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC KHU VỰC TRẢI NGHIỆM

8h15-8h30 1. Giới thiệu - HLV/HDV giới thiệu lịch
HLV hướng dẫn,
trình, hướng dẫn tham quan an chia đội, nhóm để
lịch trình.
toàn
chuẩn bị các hoạt
động
- Học sinh thay trang phục, cất

đồ cá nhân tại Phòng gửi đồ
và bắt đầu hành trình trải
nghiệm.

*CHỦ ĐỀ 1: Những nông

8h3011h30

2. Trải
nghiệm,
tham quan
và học tập
theo chủ đề

dân hạnh phúc ở nông trại
Kidsdo.
- Thi tưới nước
- Hái nông sản
*Địa điểm: Nông trại khu
A&B

Các bạn nhỏ sẽ trải nghiệm làm
NÔNG DÂN NHÍ được tham quan,
tìm hiểu, học hỏi cách tạo ra những
cánh đồng rau xanh, sạch. Và cùng
nhau thu hoạch rau, củ, quả theo
mùa như: Dưa chuột, đỗ xanh, cà
chua bi, khoai, lang, các loại rau…
Thêm nữa, các bạn sẽ cùng vui chơi,
khám phá động vật quanh ta.

Các HLV - hướng dẫn chuyên
nghiệp từ Ready Steady Go Kids
*CHỦ ĐỀ 2: Những chiến
Viet Nam (Chương trình phát triển
binh Sasuke dũng cảm!
thể chất từ Úc) sẽ hướng dẫn, tổ
- Trải nghiệm Sasuke
- Sáng tạo với cát (Chơi tự do) chức hoạt động cho các bạn nhỏ
vượt qua các thử thách một cách
*Địa điểm: Khu Sasuke
linh hoạt và khéo léo nhất.
*CHỦ ĐỀ 3: Khám phá
thiên nhiên và tìm hiểu văn
hóa làng quê Việt

Vui chơi và khám phá những điều kì
diệu từ thiên nhiên với không khí
trong lành, các bạn nhỏ sẽ được tô
- Thăm quan và vui chơi tại
vẽ các sắc màu cho cánh diều tuổi
khu ĐỒI CHONG CHÓNG
thơ và thả những cánh diều bay thật
và khu LỀU TRẠI GỖ
-Trải nghiệm trang trí diều và cao. Đây cũng là một trong những
cùng nhau thả diều trên cánh trò chơi dân gian thể hiện nét đẹp
của văn hóa Đồng Quê tại Kidsdo
đồng lau hoặc trang trí nón
*Địa điểm: Đồi chong chóng, Farm.
Lều trại gỗ và Cánh đồng lau.

*CHỦ ĐỀ 4: Khám phá

Các HLV hướng dẫn các bạn tìm

trường quay S10
- Tham quan trường quay Cổ

hiểu về trường quay Cổ Loa – kinh
đô điện ảnh Việt Nam vào những

Loa

thập niên 80 với những trang thiết
bị hiện đại.
*Sau đó các bạn nhỏ sẽ thay đồ, rửa
chân tay và nghỉ trưa.

11h3013h30

ĐOÀN NGHỈ TRƯA
*CHỦ ĐỀ 5: * Hoạt động

Các HLV sẽ hướng dẫn và tổ chức

team building

hoạt động

- Nhảy khởi động tập thể
- Kéo co/ nhảy bao bố
- Lật lốp
- Chuyền bóng
Tiếp tục
tham quan,

- Cặp đôi hoàn hảo
*CHỦ ĐỀ 6: Tổng kết

13h3015h30

học tập theo

- Ăn chiều

chủ đề

- Tổng kết

- Đoàn sẽ tập trung tại sân khấu
Cầu vồng hoặc Rạp chiếu phim.
- Nhắc lại những kỉ niệm của
chuyến đi. Học sinh dành khoảng
10’ làm bài thực hành cảm nhận
sau chuyến đi.
- Giới thiệu những sản phẩm các
bạn đã làm ra
- Chào và hẹn gặp lại

* Chương trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết.
Thành viên trong đoàn nên mang trang phục dã ngoại (gọn gàng, thoái mái), thêm 1 – 2 bộ dự
phòng.
*

