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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh năm học 2020 – 2021 

 

– Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo Nam 

Định  và của trường THCS Trần Huy Liệu. 

– Căn cứ vào yêu cầu, thực tiễn giảng dạy của nhà trường, kế hoạch tổ chức 

các hoạt động ngoại khoá năm học 2020-2021 

Căn cứ Chư ng tr nh hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 

2021 của Hội đ ng Đội huyện Vụ Bản; 

- Chi đoàn trường THCS Trần Huy Liệu phối hợp cùng Ban chỉ đạo hoạt 

động Giáo dục ngoài giờ lên lớp xây dựng Kế hoạch Tổ chức vui Tết Trung thu 

Năm học 2020 - 2021 với chủ đề “Em vui trăng rằm” như sau:  

I/ Mục đích - yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tạo điều kiện cho các em học sinh, đội viên đón Trung thu vui vẻ, an toàn, 

tiết kiệm tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc, thông qua đó để giáo dục cho các em 

chăm ngoan – học tốt.  

- Tạo sân chơi lành mạnh và không khí thoải mái cho học sinh sau những giờ 

học tập trên lớp. 

-  Học sinh được thể hiện sự sáng tạo và năng khiếu của học sinh. 

-  Giáo dục tinh thần đoàn kết, biết phối hợp trong làm việc nhóm.Tạo điều 

kiện cho các em được giao lưu, học tập l n nhau trong phong trào, t  đó các em có 

tinh thần học tập sáng tạo hơn  

2. Yêu cầu:  

- Tạo được không khí vui vẻ, thoải mái và có ý nghĩa trong tất cả học sinh của 

trường THCS Trần  Huy Liệu.  

- Phát huy tính sáng tạo, tính tập thể của tất cả các lớp. 

II/ Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 6h55 đến 7h55 ngày 28/ 9/ 2020 

- Địa điểm: Sân trường THCS Trần Huy Liệu 

 

III/ Nội dung. 

      1.Ổn định tổ chức  

      2.Tuyên bố lý do,giới thiệu đại biểu 

      3. Đồng chí bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường phát biểu  

      4. Chương trình văn nghệ vui Trung thu:   



 + Lớp 6c hát tốp ca chiếc đèn ông sao  

+  Lớp 8d múa bài Em đi học 

+ Lớp 7b – Em Quốc Trung hát đơn ca 

  5.Trò chơi : 3 trò chơi   

Trò chơi 1: Làm theo chỉ d n 

Trò chơi 2:  Người ấy là ai? 

Trò chơi 3:  Đuổi hình bắt chữ  

        6 Bế mạc chương trình 

IV/ Ban tổ  chức 

1. Cô Trần Thị Thanh Hoa - Hiệu trưởng Trưởng Ban 

2 Thầy  Trần Văn Biển - P  Hiệu trưởng Phó ban 

3.Cô Trần Thị Ngọc - P  Hiệu trưởng Phó ban 

4.Cô Trần Thị Huệ - Bí thư  đoàn Thành viên 

5. Cô Phạm Thị Dịu - Giáo viên Sinh Thành viên 

6  Thầy Phạm Ngọc Minh - Giáo viên âm nhạc Thành viên 

V/  Phân công chuẩn bị , mua sắm, mượn đồ dùng phục vụ cho chương trình 

Tên vật dụng cần dùng Người chuẩn bị 

1  Chuẩn bị  5 đèn ông sao và 5 quả bóng Đc Thảo  

2  Chuẩn bị trò chơi đuổi hình bắt chữ :  

- In phông, in hệ thống câu hỏi 

- 10 phần quà cho phần thi đuổi hình bắt chữ 

 

Đc Nga  

Đc Dịu  

3  chuẩn bị trò chơi  làm theo chỉ d n : 2 bịch C2 Đc Thảo  

4 Trò chơi  Người ấy là ai? : 8 chiếc áo mưa, 8 kính 

đen, 8 ghế đỏ  8 phù hiệu 

Đc Lưu 

5  Thuê quần áo cho người d n chương trình , cho tiết 

mục múa 

Đc Trung 

6  Chuẩn bị nhạc  Đc Minh 

VI/ Tổ chức thực hiện 

– Chi  đoàn kết hợp với Ban tổ chức hoạt động NGLL xây dựng kế hoạch, xin 

ý kiến BGH tổ chức chương trình trung thu; triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh biết để tham gia  

– Giáo viên thông báo học sinh để các em biết tham gia đầy đủ  

– Đồng chí Tổng phụ trách Đội, bí thư chi đoàn triển khai kế hoạch xuống 

các lớp về chương trình “ Em vui  trăng rằm” ;  

– Cô Dịu  phân công nhân sự phục vụ cho chương trình. 

– Giáo viên chủ nhiệm quản lý và tổ chức cho học sinh lớp mình vui chơi một 

cách an toàn, trật tự  



Trên đây là kế hoạch vui Tết Trung thu của Chi đoàn và Ban tổ chức hoạt 

động  NGLL  trường THCS Trần Huy Liệu; kính mong Ban giám hiệu tạo điều kiện 

và hỗ trợ; GVCN các khối lớp và các bộ phận được phân công phối hợp thực hiện 

để kế hoạch được diễn ra thành công./.   

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các thành viên BTC (thực hiện);  
- Đăng Website trường ; 

- Lưu VT  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Biển 

 


