
 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY 

HỌC SINH TRUNG HỌC 

☺  BUỔI SÁNG 

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

trại 

- 9h00: Tham gia các trò chơi team building liên hoàn trên bờ và dưới 

nước ( bống bống bang bang, cây tre trăm đốt, vượt qua thử thách, 

mấy nhịp cầu tre...) và hơn 30 trò chơi dân gian, hiện đại hấp dẫn 

khác.  

- 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:  

- 13h00-16h00 : chọn 2-3 trong các hoạt 

động sau đây 

1. Trải nghiệm làm bánh dân gian: 

bánh rau mơ, bánh dừa, bánh tét,...  

2. Trải nghiệm nướng cá lóc, thử tài 

trang trí và thuyết trình món ăn. 

3. Thắt lá dừa quay về tuổi thơ: thắt 

con cá, chim, cào cào, hoa hồng, trang trí bình hoa bằng lá dừa… 

ĐẶC BIỆT CHỈ VỚI 

200.000 ĐỒNG 



 

 

4. Hướng dẫn phòng chống đuối nước 

kết hợp tổ chức thi bơi tiếp sức. 

5. Tham quan, trải nghiệm các loại cây 

ăn trái và rau trồng trong Nông trại theo 

hướng hữu cơ. 

6. Trải nghiệm trồng rau, làm phân 

hữu cơ. 

7. 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... 

+ Săn ảnh rừng đẹp.  

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

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

9. Trải nghiệm mô hình làng nghề đan rổ. 

10. Trải nghiệm mô hình làng nghề làm bánh 

tráng dừa. 

11. Trải nghiệm và giao lưu mô hình đờn ca tài 

tử Nam Bộ. 

12. Chuyên đề cảm xúc. 

- 16h00: ăn nhẹ ( bánh do học sinh đã làm hoặc cháo cá lóc nếu có hoạt động 

bắt cá). Tổng kết, trao quà cho các đội chơi, tiễn khách và hẹn gặp lại. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĂN TRƯA (có thực đơn riêng cho quý thầy cô) 

THỰC ĐƠN 6 MÓN 

1. Canh chua tép sông, Hoặc:     

+ Canh rau tập tàng tép sông/thịt bằm 

+ Canh đu đủ/bí đao/bí đỏ hầm xương 

 + Canh chua cá 

2. Cá phi lê chiên nước mắm, Hoặc:     

 + Đùi gà chiên nước mắm 

 + Thịt ba chỉ kho dừa  

 + Cá lòng tong chiên khoai 

3. Rau muống xào tỏi, Hoặc:      

+ Đậu bào ngư sốt mắm tỏi 

+ Gỏi lục bình  

+ Lục bình xào nấm bào ngư 

4. Trứng cuộn thịt bằm/hến, đậu que 

5. Cơm trắng gạo 

6. Trái cây nông trại  + Trà sake   



 

 

GIÁ TRỌN GÓI : 200.000 ĐỒNG/ 1 HỌC SINH 

❖ BAO GỒM 

- Trò chơi team building liên hoàn trên bờ và dưới nước có quản trò. 

- 01 bữa ăn trưa hoặc buffet cho đoàn trên 150 học sinh. 

- Trà sake, nước suối bình. 

- 01 bộ quần áo bà ba. 

- Chụp ảnh chuyên nghiệp và gửi file cho đoàn (áp dụng cho đoàn trên 100 học sinh). 

- Hướng dẫn viên Nông trại. 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm. 

-  01 bữa ăn nhẹ. 

- Quà tặng thưởng cho các đội chơi.   

❖ KHÔNG BAO GỒM 

- Thuế VAT. 

- Chi phí phát sinh ngoài chương trình. 

❖ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 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)... 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ NHÀ TRƯỜNG ĐÃ  

QUAN TÂM TÌM HIỂU. 

NÔNG TRẠI MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ TRƯỜNG  

TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI! 


	THỰC ĐƠN 6 MÓN

