
VUI TẾT THIẾU NHI TẠI TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Sáng ngày 31-5-2022, Công đoàn trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức chương 

trình “Vui tết thiếu nhi 1.6” cho các cháu con em cán bộ giáo viên, nhân viên nhà 

trường nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Đây là hoạt động được Công 

đoàn nhà trường tổ chức hàng năm nhằm động viên, khuyến khích các cháu thiếu 

nhi rèn luyện bản thân, tích cực thi đua học tốt và giúp các cháu có một kỳ nghỉ hè 

lý thú, bổ ích. 

           Đến dự với buổi lễ có cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư chi bộ - 

Phó hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn nhà 

trường; cùng toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu thiếu niên, nhi 

đồng là con của các đồng chí CBGV,NV nhà trường.  

 

 



           Mở đầu chương trình, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung- Phó bí thư chi bộ, 

Phó hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6 và 

chúc mừng các cháu là con cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt thành tích cao trong 

năm học 2021-2022.  

       Nhân dịp này, cô giáo Phạm Thị Hậu – Chủ tịch công đoàn nhà trường cũng đã 

công bố quyết định khen thưởng các cháu có những thành tích học tập xuất sắc 

trong năm học vừa qua và tặng quà cho các cháu thiếu nhi.  
 

Cô giáo Phạm Thị Hậu- Chủ tịch công đoàn nhà trường tặng quà  

các cháu thiếu nhi 

          Năm nay, hoạt động vui chơi của các cháu được tổ chức phong phú, với 

không khí nhộn nhịp, vui tươi, các cháu đã tham gia nhiệt tình các trò chơi. Các em 

nhỏ hăng say với các câu hỏi đố vui, trò chơi “Ghế ai, ghế ai”. Các anh chị lớn rất 

hứng thú với các trò chơi truyền mận, nhảy bao bố… Tiếng cười, không khí náo 

nức vang lên suốt buổi lễ.  

          Chương trình “Vui tết thiếu nhi 1.6” với các hoạt động vui chơi bổ ích và lý 

thú đã tạo ra một môi trường phát triển lành mạnh cho các cháu, là dịp để các bậc 

phụ huynh thể hiện sự chăm sóc, tình yêu thương đến con em mình, chia sẻ kinh 



nghiệm nuôi dạy con cái cùng các đồng nghiệp đồng thời cũng thể hiện sự quan 

tâm, động viên của nhà trường tới các cán bộ giáo viên nhà trường.  

           Một số hình ảnh đẹp của buổi lễ: 

 

Niềm vui trên khuôn mặt các cháu thiếu nhi 

 

Niềm vui chiến thắng sau trò chơi 



 

Các bạn thiếu nhi biểu diễn văn nghệ 

 

Khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập 


