
                                 
 

Đồng hành cùng thế hệ tương lai! 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM QUAN HỌC TẬP NGOẠI KHOÁ CHO HỌC SINH 

      Thực hiện chương trình học tập của nhà trường năm học 2022-2023, Nhà trường phối hợp với Công ty CP PTGD và 

Du lịch Ấn Tượng Việt Nam tổ chức cho các em học sinh đi thăm quan và học tập tại: LĂNG BÁC – NÔNG TRẠI 

GIÁO DỤC VECO NGÀY 13/12/2022 ( THỨ 3 ) :  

LĂNG BÁC -  NÔNG TRẠI GIÁO DỤC VECO  

(Thời gian: 1 ngày - Phương tiện: ô tô) 

Lịch trình chi tiết  :  

07h00’: Xe ô tô và hướng dẫn viên của công ty du lịch Ấn Tượng có mặt tại trường đón 

thầy cô và các bạn học sinh khởi hành đi Lăng Bác. 08h00’: Đoàn  đến Lăng Bác, hướng 

dẫn viên đưa học sinh vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan bãi cỏ, vườn 

hoa, Nhà Sàn, Ao Cá Bác Hồ… sau đó để các cô cùng các bé chụp những bức ảnh làm kỉ 

niệm tại đây. 09h15’: Kết thúc hoạt động tại Lăng Bác, thầy cô cùng các em học sinh lên 

xe tiếp tục hành trình học tập ngoại khóa tại trang trại giáo dục Veco – Trâu Quỳ - Gia 

Lâm. Tại đây, các em học sinh sẽ được lần lượt tham gia (trước và sau giờ ăn trưa, nghỉ 

trưa) các hoạt động trải nghiệm – vận động và vui chơi phong phú. 

10h00’: Đến nông trại, các em bắt đầu một ngày trải nghiệm đầy thú vị.  

1. Học tập, tìm hiểu các nông cụ truyền thống tại Bảo tàng Nông Nghiệp thu nhỏ 

và thực hành dần sàng giã gạo. Tham quan tìm hiểu các phương pháp trồng cây 

khí canh, thủy canh.  

2. Hoạt động phân loại rác thải, “Tái chế” chai nhựa làm đầu tên lửa và tham gia 

hoạt động “Bắn tên lửa nước”. 

3. Tham quan “Khu chăn nuôi mở” với các loài vật nuôi đa dạng: dê, cừu, ngựa, thỏ, 

gà lôi-ri, chim bồ công, vịt, ngỗng...... Thực hành cho vật nuôi ăn. 

4. Tìm hiểu hoạt động về tai nạn thương tích, đóng vai “Em là bác sỹ nhí”. 

5. Khám phá, thám hiểm tìm kiếm ngọc sắc trong “Đường hầm bí mật”. 

6. Hoạt động chơi “Nhà bóng liên hoàn”. 

7. Hoạt động “Trổ tài cùng đầu bếp nhí tài ba”. Thử thách “Trượt cỏ” trên đồi cỏ và leo núi. 

8. Tìm hiểu, phân loại các loài sinh vật dưới nước và trải nghiệm trò chơi “Bắt cá bằng tay”. 

9. Hoạt động vui chơi “Thể thao” như đá bóng, bóng rổ, ném vòng. 

10. Thử thách lòng dũng cảm và mạo hiểm cùng “Sasuke”. 

11.  Phân biệt các loại củ quả và trồng cây cùng với “Bác nông dân nhí”. 

12. GALA SÂN KHẤU: Hoạt động hoạt náo và biểu diễn thời trang “ Lễ hội năm châu ”.  

11h30: Các bé về lán trại nghỉ ngơi, dùng cơm trưa. 13h30: Các bé tiếp tục vui chơi các trò chơi còn lại của nông trại.  

15h45: Kết thúc chương trình, các bạn học sinh tập trung, điểm danh quân số, kiểm tra đồ đạc rồi ra xe trở về trường.  

16h30: Đoàn về đến trường, kết thúc chương trình tốt đẹp, du lịch Ấn Tượng hẹn gặp lại thầy cô giáo và các em trong những 

chuyến thăm quan hấp dẫn tiếp theo. 

Mức phí  trọn gói: 295.000 VND/ Học sinh ( Hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng ) 

Bao gồm: Xe ô tô đời mới, điều hòa, sạch, đẹp đưa đón học sinh theo chương trình, hướng dẫn viên: nhiệt tình, giàu kinh 

nghiệm, đội ngũ tổ chức trò chơi chuyên nghiệp. Vé thắng cảnh, bảo hiểm du lịch: tối đa 30.000.000đ/ người/ vụ, dụng cụ y tế 

và thuốc men cần thiết. 1 bữa ăn trưa tại nông trại dành cho các bé ( 35.000 VND/ Suất ) 

 Ý kiến của phụ huynh học sinh : 

Tôi là ………………………………………… - Phụ huynh học sinh ……………….………………….. lớp …., đồng ý 

cho cháu……….............................. đi thăm quan. 

 Hà nội, ngày ….. tháng…... năm 2022 

Phụ huynh học sinh kí, ghi rõ họ tên 


