
 

 

LỜI NGỎ 

 Kính thưa quý nhà trường, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến!  

  Hoạt động giáo dục trải nghiệm là một trong những hoạt động mà Bộ GD&ĐT 

quan tâm chỉ đạo thực hiện để góp phần triển khai có hiệu quả chương trình GD phổ 

thông mới.  Hiểu được mong muốn xây dựng một chương trình ngoại khóa vừa thú vị, vừa 

bổ ích cho các em học sinh, Nông trại du lịch Sân chim Vàm Hồ hân hạnh gửi đến Quý nhà 

trường chương trình 2 NGÀY 1 ĐÊM giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh Trung 

học trong và ngoài tỉnh Bến Tre rất riêng theo kiểm “STEAM MIỆT VƯỜN” gần gũi với 

thiên nhiên.   

 Với các trò chơi dân gian đồng đội cùng những hoạt động mang tính giáo dục và trải 

nghiệm, chương trình hứa hẹn sẽ giúp hình thành những kĩ năng cần thiết, nâng cao tinh 

thần đoàn kết, mở rộng vốn hiểu biết tự nhiên – xã hội ở các em học sinh và trở thành cầu 

nối giữa kiến thức sách vở và đời sống: 

Trải nghiệm: các trò chơi dân gian, vườn cây ăn quả phát triển theo hướng hữu cơ rộng 9 

hecta, hệ sinh thái rừng ngập mặn, dòng sông Ba Lai. Thử tài làm đầu bếp, hướng dẫn viên 

du lịch... 

Thử sức ở nhiều tình huống khác nhau, từ đó hình thành kĩ năng đồng đội, kĩ năng giải 

quyết vấn đề, kĩ năng thích ứng linh hoạt trong cuộc sống góp phần phát triển năng lực và 

nhân cách học sinh. 

Những hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang tính truyền thống cao của nông trại, như 

làm bánh dân gian, sẽ giúp các em hiểu thêm về văn hóa ẩm thực địa phương mình.  

Thư giãn sau những giờ học căng thẳng, phát triển tình yêu và vốn hiểu biết về thiên 

nhiên. 

 Một chuyến đi xa sẽ làm gắn bó thêm tình cảm thầy trò, bạn bè và mãi là kỉ niệm khó 

quên trong cuộc đời học sinh của các em. Kính mời quý nhà trường, quý phụ huynh và 

các em học sinh tham khảo chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh 

Trung học tại nông trại. 

 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM 

GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO  HỌC SINH TRUNG HỌC 

NGÀY 1 

☺  BUỔI SÁNG  

8h30: Đón khách, thay trang phục bà ba, sinh hoạt quy ước tại nông trại. 

- 9h00: Trải nghiệm các trò chơi khởi động và bắt cá lóc. 

- 10h30: Chơi tự do trên hồ có sự quan sát của 

hướng dẫn viên. 

☺ BUỔI TRƯA 

- 11h00 : Tắm xả bùn. 

- 11h30: ăn trưa. 

- 12h00 nghỉ trưa, tham quan tự do. 

☺ BUỔI CHIỀU:  

- 13h00-15h00 : Đoàn tham gia các hoạt động giáo 

dục trải nghiệm  sáng tạo thông qua các trò chơi 

liên hoàn: (cây tre trăm đốt, vượt qua thử thách, 

mấy nhịp cầu tre, nước quý hơn vàng...) và hơn 30 

trò chơi dân gian, hiện đại hấp dẫn khác.  

- 15h00-17h00:  Phát triển tư duy sáng tạo cùng Sân Chim Vàm Hồ: 

 + Đi bộ trong rừng để tăng cường sức khỏe và trí thông minh. 

 + Thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của rừng. 

 + Khám phá hệ động thực vật của rừng và thiết kế bộ sưu tập tranh lá cây/ quả 

rừng/ nấm rừng/ bươm bướm... 

ĐẶC BIỆT 

CHỈ VỚI 

550.000 

ĐỒNG 



 

 

 + Săn ảnh rừng đẹp.  

 + Thả cá tái tạo thức ăn cho chim, cò. 

- 17h00: Ngắm hoàng hôn, vệ sinh cá nhân, dùng cơm chiều. 

☺ BUỔI TỐI: 18h30-22h00 lựa chọn các hoạt động 

dưới đây: 

- Tổ chức thi nhảy flashmob văn nghệ, biểu diễn thời 
trang . 

- Nghi thức đốt lửa trại, học sinh tham gia các trò chơi 
quanh lửa trại.  

- Sinh hoạt riêng của nhà trường (nếu có). 

- Buffet nướng (khoai, mì, chuối, bánh tráng, bánh phồng, 

đậu hủ, cá viên…) 

- Ăn khuya cháo hải sản thịt bằm hoặc cháo gà. 

- Sau 22h00 nghỉ đêm tại khu lưu trú của nông trại. 

NGÀY 2  chọn 1 trong 2  

GÓI 1. KHÁM PHÁ NÔNG TRẠI- KHÔNG ĂN TRƯA 

☺ BUỔI SÁNG 

- 5h30:  Ngắm bình minh tuyệt đẹp trên dòng sông Mê Kông. 

- 6h00: Tổ chức thi bài tập thể dục buổi sáng theo điệu cha cha 

(các nhóm tự chuẩn bị bài tập thể dục hay, lạ, đội hình đẹp 

theo nhạc tự chọn). 

- 7h00: Ăn sáng (bánh canh, hủ tiếu). 



 

 

- 7h30: Tham quan nông trại tự do, chụp ảnh lưu niệm. 

- 9h00: Tổng kết, phát quà cho các đội. Chia tay quý đoàn và hẹn gặp lại ! 

 

 

 

 

 

GÓI 2. KHÁM PHÁ NÔNG TRẠI- CÓ ĂN TRƯA 

- 5h30:  Ngắm bình minh tuyệt đẹp trên dòng sông Mê Kông. 

- 6h00: Tổ chức thi bài tập thể dục buổi sáng theo điệu cha cha (các nhóm tự chuẩn 

bị bài tập thể dục hay, lạ, đội hình đẹp theo nhạc tự chọn). 

- 7h00: Ăn sáng (bánh canh, hủ tiếu). 

- 7h30 – 10h: Quý đoàn chọn hai trong số các hoạt động trải nghiệm của Nông trại:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Trải nghiệm làm bánh dân gian: bánh rau mơ, bánh dừa, bánh tét,...  

2. Thắt lá dừa quay về tuổi thơ: thắt con cá, chim, cào cào, hoa hồng, trang trí bình 

hoa bằng lá dừa… 

3. Hướng dẫn phòng chống đuối nước kết hợp tổ chức thi bơi tiếp sức. 

4. Tham quan, trải nghiệm các loại cây ăn trái và rau trồng trong Nông trại theo 

hướng hữu cơ. 



 

 

5. Trải nghiệm trồng rau, làm phân hữu cơ. 

6. Thử tài em làm hướng dẫn viên du lịch. 

7. Trải nghiệm mô hình làng nghề đan rổ.  

8. Trải nghiệm mô hình làng nghề làm bánh tráng dừa. 

9. Trải nghiệm và giao lưu mô hình đờn ca tài tử Nam Bộ. 
10. Chuyên đề cảm xúc.  

- 10h- 11h: Học sinh thưởng thức bánh do mình tự tay làm (nếu chọn hoạt động làm 
bánh). Tổng kết chương trình và phát thưởng. 

- 11h-12h: Ăn trưa. Kết thúc chương trình. 

Giá chương trình giáo dục trải nghiệm TRỌN GÓI 1 : 550.000 

      TRỌN GÓI 2: 650.000 

BAO GỒM 

• Ăn uống: 
 

+ Ngày 01: bữa trưa, bữa chiều, buffet nướng và bữa nhẹ buổi tối 
+ Ngày 02: chỉ bữa sáng (với chương trình Không ăn trưa) và cả buổi 
sáng và buổi trưa (với chương trình Có ăn trưa)  
+ Nước sake và nước tinh khiết 

 
• Trang phục áo bà ba khi tham gia các hoạt động. 

 
• Lưu trú 01 đêm tại Nông trại 

 
• Âm thanh 

 
• Thiết kế tất cả chương trình hoạt động tại Nông trại 

 
• Hướng dẫn viên hướng dẫn và quản lý học sinh trong suốt quá trình tham gia 

hoạt động. 
 

• Nông trại có thợ chụp ảnh cho các hoạt động của nhà trường. 
 

• Quà tặng khi tổng kết các hoạt động. 

•  Không bao gồm: Thuế VAT và chi phí phát sinh ngoài chương trình.  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRẢI NGHIỆM KẾT HỢP CỦA ĐOÀN:  

Trên đường đến và về Quý đoàn có thể tham quan các di tích văn hóa, lịch sử sau: 

 Di tích Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri). 

Khu lưu niệm Nữ Tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm). 



 

 

Di tích Ngã Ba Cây Da Đôi ( xã Tân Xuân, huyện Ba Tri). 

 Di tích lịch sử văn hóa Đình Phú Lễ (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri). 

Khu mộ và Đền thờ nhà giáo tài ba lỗi lạc Võ Trường Toản (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri)... 

❖ CHƯỜNG TRÌNH CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO YÊU CẦU RIÊNG CỦA QUÝ 

TRƯỜNG  

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ NHÀ TRƯỜNG ĐÃ QUAN TÂM TÌM HIỂU 

CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM  

GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC  

NÔNG TRẠI MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ TRƯỜNG  

 TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI! 

 

 


