
                           Đồng hành cùng thế hệ tương lai! 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT 

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 Bảo tàng Quân Đội -  Nông trại giáo dục 

Vạn An ngày 07/12/2022 ( thứ 4 ) :  

BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI - NT GIÁO DỤC VẠN AN 
(Thời gian: 1 ngày – Phương tiện: Ô tô) 

Lịch trình chi tiết  :  

07h00 : Ô tô và hướng dẫn viên của Công ty du lịch Ấn Tượng đón thầy cô cùng các em học sinh tại trường. HDV điểm danh 

quân số, đưa học sinh ra xe đi thăm Bảo Tàng Quân Đội. 08h00 : Đến Bảo Tàng Quân Đội, học sinh theo sự hướng dẫn của các 

cô chú HDV đi tham quan, tìm hiểu về lịch sử phát triển hào hùng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, xem phim tư liệu, sa bàn 

chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến thắng  Điện Biên Phủ, chiến thắng Pháo Đài Bay B52 cùng với nhiều hiện vật có giá 

trị được trưng bày tại bảo tàng. HDV học sinh tham quan Cột Cờ Hà Nội. 

09h15’: Kết thúc hoạt động thăm quan, thầy cô cùng các em học sinh lên xe tiếp tục 

hành trình học tập ngoại khóa tại trang trại giáo dục Vạn An (Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà 

Nội). 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 : 

1. Ghé thăm Hoàng Thành Thăng Long trải nghiệm cùng “Trạng Tí tập trận” thiêu 

hủy kho lương, công phá doanh trại, tiêu diệt binh mã của giặc bằng súng thần công.  

2. Hành trình cùng Trạng Tí vượt chướng ngại vật: lều chõng, cầu khỉ, cầu vòm... đi thi 

Tam Khoa chinh phục bảng vàng, theo hội rước kiệu về làng.  

3. Trải nghiệm cùng Trạng nguyên danh dự Nguyễn Hiền giải mã điển tích “Xâu chỉ vỏ ốc” qua chuỗi thử thách: kéo chỉ đào, 

chui mê cung hầm bắt kiến,đu dây vượt cầu treo, trượt cáp qua vỏ ốc xoắn 

4. Trải nghiệm “Băng rừng kiếm củi” cùng Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi giúp mẹ: băng rừng già, vượt lưới 

nhện, đu cầu vượt lũ, leo núi, trượt thác... thắp đèn đom đóm hiếu học. 5.  Du ngoạn khám phá Đảo Nổi, thăm Tháp Rùa cùng 

Trạng Tí trải nghiệm đi “Du thuyền Tí Sún” 

6. Trải nghiệm “Xếp gỗ sáng tạo”: dựng cung điện, xây thành lũy, chế tạo vũ khí ...với các khối hình, thẻ gỗ. 

7. Tham gia Phường rối dân gian tìm hiểu nghệ thuật chế tác con rối,các loại hình biểu diễn rối cạn.Trải nghiệm điều khiển con 

rối tre tranh tài ghi bàn trên sân bóng mini, rối đu dây, thả dù... 8. Trải nghiệm “Truy tìm cổ vật”, tạo tác “Trống đồng Đông 

Sơn”- biểu tượng của nền văn minh sông Hồng- thời kì Hùng Vương. 9. Trải nghiệm “về làng Quan Họ” cùng in tranh dân gian 

Đông Hồ, tìm hiểu nét văn hóa độc đáo làng nghề 10. Tham gia lễ hội dân gian đồng bằng Bắc Bộ với nhiều trò chơi đặc sắc: 

rồng rắn lên mây, thi tài kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo tại sân Đình làng 11. Mua sắm thả ga tại "Hàng xén 4.0" với nhiều đồ 

chơi và món quà độc đáo. (chi phí tự túc) 12. Trải nghiệm lớp học “Sứ giả Long Vương”khám phá thế giới các loài cá kỳ thú và 

trải nghiệm cho cá ăn trên “cầu Vồng bảy sắc”. 13. Hóa thân thành ngư dân vùng duyên hải với trải nghiệm bắt cá. 

14. Tham gia “Trường đua động vật” tìm hiểu loài rùa Núi Vàng, tham gia cuộc thi tài gay cấn của những chú rùa. 

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. 

15h30: Kết thúc chương trình, các bạn học sinh tập trung theo đơn vị lớp, điểm danh quân số, kiểm tra đồ đạc rồi ra xe trở về 

trường (dự kiến 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. 

* Chi phí thăm quan: 295.000 VND/ Học sinh ( Hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng ) 

* Chi phí trên bao gồm: Xe ô tô đời mới, điều hòa tốt, 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 

30.000.000 VND/ người/ vụ, dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết. Ăn trưa cho các bé tại nông trại (35.000 VND/ Suất ) . 

* Chí phí trên không bao gồm: Chi phí cá nhân. 

  Ý kiến của CMHS: 

Tên tôi là: …………………………………………… là bố (mẹ) học sinh ……………………………………lớp…..  

Tôi đồng ý đăng ký cho con tôi đi tham quan. 

 

 

 Hà Nội, ngày……tháng……năm 2022 

      CMHS học sinh kí, ghi rõ họ tên 


