
        CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ 2019 “COOL KIDS „N THE WILD” 
 
 

Chủ đề tuần Chủ đề ngày Buổi sáng (8h30 - 11h30) Buổi chiều (13h00 - 15h30) 

Tuần 1  
(10/6 - 14/6) 
TUẦN LỄ 
CÂY CỎ 

Thứ Hai 
KHAI MẠC 

- Lễ khai mạc, giới thiệu chương trình trại 
- Hoạt động giới thiệu, làm quen, chia nhóm 

- Học hát và nhảy “Những gì cây cỏ cần”  

- Tìm hiểu cấu trúc của cây và chức năng các bộ phận. 
Hoàn thành sơ đồ các bộ phận của cây.  
- Khám phá sự phát triển của cây cỏ qua 2 thí nghiệm: 

+ Nhuộm màu cho hoa 

+ Trồng cây đậu 

Thứ Ba 
NHẬN DIỆN 
CÁC LOẠI 

CÂY 

- Nhận biết các loại cây qua các trò chơi trong lớp 
học và hoạt động truy tìm kho báu. Mỗi nhóm nhận 5 
lá cây khác nhau và phải đi tìm đúng các cây mà lá 
đó thuộc về. 
- Giờ nghỉ: tập hát “Những gì cây cỏ cần” 

- Chuẩn bị cho buổi dã ngoại ngày hôm sau: tìm hiểu 
tên và hình dáng các loại cây có ở vườn bách thảo Hà 
Nội. 

Thứ Tư 
DÃ NGOẠI 

Dã ngoại tại vườn bách thảo Hà Nội: 
- Nhận diện các loại cây đã tìm hiểu vào ngày hôm 
trước 

- Vẽ một cây mà con thích 

- Cuộc thi nhặt lá rụng để chuẩn bị cho hoạt động 
buổi chiều 

- Tìm hiểu cấu trúc của lá cây qua hoạt động tô gân lá 

- Trưng bày các bức vẽ của học sinh từ chuyến dã 
ngoại 
- Tập hát “Những gì cây cỏ cần” 

Thứ Năm 
SHOEBOX 
HABITAT 

- Trổ tài khéo tay với dự án Shoebox habitat. Tạo 
một hệ sinh thái thu nhỏ trong hộp giày. 

- Hoàn thành dự án Shoebox habitat 
- Tập hát “Những gì cây cỏ cần” 

Thứ Sáu 
DỰ ÁN 

TỔNG KẾT 

- Trổ tài sáng tạo và thể hiện kiến thức của bản thân 
về động vật để sáng tác lời mới về động vật cho bài 
hát “Những gì cây cỏ cần” 

- Tự biên đạo động tác nhảy cho bài hát mới sáng tác. 
Các nhóm biểu diễn bài hát mới của mình. 
- Vui chơi tại bể bơi 



 

Tuần 2 
(17/6 - 21/6) 
TUẦN LỄ 

ĐỘNG VẬT 

Thứ Hai 
KHỞI ĐỘNG 

- Khởi động tuần mới với điệu nhảy các loài vật 
- Thể hiện kiến thức của bản thân về các loài động 
vật qua các trò chơi trong lớp học: 

+ Đoán loài vật qua hành động 

+ Thử thách tính đoàn kết của nhóm qua hoạt 
động diễn tả loài vật bằng một động tác 

- Trò chơi nhận biết loài vật bằng âm thanh 

- Thể hiện sự khéo léo và sáng tạo qua hoạt động làm 

mặt nạ động vật bằng đĩa giấy 

Thứ Ba 
TRẢI 

NGHIỆM 

- Trải nghiệm giao tiếp với động vật cùng tổ chức 
Curious Kid. Tìm hiểu tập tính, chế độ ăn và các điều 
bất ngờ khác từ các loài như thằn lằn, nhím, và thỏ. 

- Tìm hiểu chuỗi thức ăn qua trò chơi xếp chuỗi theo 
nhóm 

- Tìm hiểu những sự thật thú vị về động vật hoang dã 
qua bài viết của National Geographic. Tổng kết thông 
tin vào các thẻ thông tin. 

Thứ Tư 
DÃ NGOẠI 
VƯỜN THÚ 

THỦ LỆ 

Dã ngoại tại vườn thú Thủ Lệ: 
- Nhận biết các loài vật ở vườn thú 

- Trò chuyện với người quản thú, tìm hiểu các sự thật 
thú vị về cuộc sống của loài vật ở sở thú. Ghi lại 
thông tin và thẻ thông tin. 
- Giờ nghỉ 

- Tìm ra sự khác biệt giữa cuộc sống ở nơi hoang dã và 
ở sở thú bằng cách so sánh 2 thẻ thông tin mỗi học sinh 
đã tự tổng kết 
- Dựa vào kiến thức về động vật hoang dã và những 
quan sát thực tế, các nhóm lên ý tưởng thiết kế sở thú 
lý tưởng của riêng mình. 

Thứ Năm 
DÃ NGOẠI 

THỦY CUNG 

Dã ngoại tại thủy cung Times City: 
- Nhận biết các loài cá ở thủy cung 

- Vẽ loài cá con yêu thích 

- Chụp ảnh các loài cá con yêu thích để chuẩn bị cho 
hoạt động buổi chiều 

Dự án khéo tay hay làm về các loài cá: 
- Cắt ghép bức ảnh các loài cá học sinh đã chụp ở thủy 
cung để tạo nên một thủy cung thu nhỏ bằng giấy 

- Chú cá giấy biết bơi 
 

Thứ Sáu 
DỰ ÁN 

TỔNG KẾT  
TIỆC 

PYJAMA 

Sáng tạo loài vật mới: 
- Lựa chọn các bộ phận bất kỳ từ các loài vật khác 
nhau để tạo ra một loài vật siêu việt mới 
- Phác thảo loài vật của mình 

- Giới thiệu loài vật và giải thích các lựa chọn của 
nhóm 

Buổi chiều 
- Vui chơi tại bể bơi 
- Thư giãn, vệ sinh cá nhân 

Buổi tối: Tiệc pyjama của các loài động vật 
- Ăn tối 
- Hòa vào thiên nhiên bằng cách hóa thân thành các 
loài động vật với các bộ pyjama hình thú vật 
- Tìm hiểu cuộc sống của các loài động vật sống về 
đêm 



                 

Tuần 3 
(24/6 - 28/6) 
TUẦN LỄ 

NĂNG 
LƯỢNG 

Thứ Hai 
NHIÊN LIỆU 

HÓA 
THẠCH 

Khơi gợi trí tò mò và kiến thức bản thân về năng 
lượng: 
- Năng lượng là gì? 

- Có các loại năng lượng nào? 

- Trò chơi: năng lượng có ở đâu? 

Tìm hiểu về nhiên liệu hóa thạch qua các hoạt động và 
thí nghiệm trên lớp: 
- Trò chơi nhiên liệu hóa thạch có ở đâu? 

- Tìm hiểu tác động của việc đốt nhiên liệu hóa thạch 
qua thí nghiệm đốt nến đáy chai 

Thứ Ba 
NĂNG 

LƯỢNG 
SẠCH 

Tìm hiểu về năng lượng mặt trời qua các thí nghiệm: 
- Chế tạo đèn năng lượng mặt trời 
- Chế tạo lò nướng ngoài trời 
- Vì sao chúng ta cần bôi kem chống nắng? 

- Lọc nước muối bằng năng lượng mặt trời 

Tìm hiểu về năng lượng gió và năng lượng nước qua 
các thí nghiệm: 
- Chế tạo động cơ chạy bằng nước 

- Chế tạo cối xay gió mini 

Thứ Tư 
DỰ ÁN 

TỔNG KẾT 

Dự án tổng kết: học sinh vào vai các loại năng lượng 
khác nhau và viết một vở kịch để truyền tải thông 
điệp nên sử dụng năng lượng tái chế. 

Hoàn thành luyện tập và quay lại vở kịch của các 
nhóm 

Thứ Năm 
TIỆC TỔNG 

KẾT 

Tiệc tổng kết: 
- Tham gia tiệc ngoài trời tổng kết 3 tuần đầu của trại 
hè 

- Sau bữa tiệc, giáo viên không nhắc học sinh dọn 
dẹp mà chụp lại rác bừa bãi để chuẩn bị cho hoạt 
động tuần cuối. 

Ném bóng nước: 
- Tham gia ném bóng nước  
- Sau trò chơi, giáo viên không nhắc học sinh dọn dẹp 

mà chụp lại ảnh rác bừa bãi để chuẩn bị cho hoạt động 
tuần cuối 
- Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân 

Thứ Sáu 
THỰC 

TRẠNG RÁC 
THẢI 

Bắt đầu Tuần lễ Tái chế 
- Tìm hiểu về thực trạng rác thải trên thế giới: 

+ Cùng nhau nhìn lại rác thải mà lớp để lại 
sau 2 hoạt động ngày hôm trước 

+ Xem video về thực trạng rác thải ngoài biển 

- Tìm hiểu về rác thải nhựa qua trò chơi truy tìm 
“kho báu” rác thải nhựa tại canteen trường 

- Học cách tái chế vỏ hộp sữa. Đây sẽ là dự án xuyên 
suốt đến cuối trại hè để học sinh thu thập và tái chế 
vỏ hộp sữa ở nhà. 

- Vui chơi tại bể bơi 
- Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân 



 

Tuần 4 
(01/7 - 05/7) 
TUẦN LỄ 
TÁI CHẾ 

Thứ Hai 
CHAI NHỰA 

Dự án tái chế chai nhựa: 
- Làm gạch sinh thái từ rác nhựa 

- Dự án khéo tay hay làm từ chai nhựa 

Dự án tái chế chai nhựa: 
- Dự án khéo tay hay làm từ chai nhựa 

- Thiết kế poster hướng dẫn cách tái chế chai nhựa và 
dán tại các địa điểm trong trường 

Thứ Ba 
TRẢI 

NGHIỆM 

Trải nghiệm tại cửa hàng Go Eco Hanoi: 
- Quan sát và ghi chép các sản phẩm bảo vệ môi 
trường tại cửa hàng 

- Lắng nghe chủ cửa hàng trò chuyện về mục tiêu 

- Lên kế hoạch quảng bá cho cửa hàng tại trường học 

Dự án tái chế quần áo cũ: 
- Tìm hiểu những việc hữu ích có thể làm với quần áo 
cũ 

- Dự án khéo tay hay làm từ quần áo cũ 

Thứ Tư 
GIẤY VỤN 

Dự án tái chế giấy vụn: thiết kế thời trang từ giấy 
vụn 

Lan tỏa tinh thần chia sẻ và tái chế với hội chợ đổi đồ 
chơi 

Thứ Năm 
CHUẨN BỊ 

SHOW DIỄN 

Hoàn thành các sản phẩm tái chế để chuẩn bị cho 
show thời trang cuối trại hè 

- Hoàn thành các sản phẩm tái chế để chuẩn bị cho 
show thời trang cuối trại hè 

- Vui chơi tại bể bơi 

Thứ Sáu 
TỔNG KẾT 

TRẠI HÈ 

Tổng kết trại hè: 
- Show thời trang tái chế 

- Triển lãm và thuyết trình các sản phẩm nổi bật 
trong suốt trại hè  

- Viết nhật ký trại hè 

- Tiệc tổng kết 

 

 


