
Đề xuất

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING

Đơn vị tổ chức: 

ASIA LEGEND TRAVEL | TOP EVENT



THÔNG TIN CHUNG

Hoạt động chính

TEAMBUILDING  

GẮN KẾT TÌNH BẠN



 10h00: Tập trung tại sân chơi

 10h15: Các trò chơi khởi động

 10h30 – 11h30: Các trò chơi team building
gắn kết tình đồng đội

 11h45: Chụp ảnh kỉ niệm

 11h50: Kết thúc chương trình

LỊCH TRÌNH ĐỀ XUẤT



TEAMBUIDING
Chủ đề: GẮN KẾT TÌNH TÌNH BẠN

Tạo cơ hội và môi trường giao lưu, hiểu biết về nhau, tăng tình
đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên.

Các trò chơi tổ chức giúp các thành viên, thể hiện
hoài bão lớn, chính phục thử thách, khẳng định vị thế

Trải nghiệm và xây dựng văn hóa học đường.

Khơi gợi niềm tự hào trong mỗi các bạn nhỏ

đối với công việc mình gắn bó



PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG

WARM UP

Khởi động với những vũ điệu 
sôi động đề làm nóng cơ thể 
trước khi bắt đầu đối mặt với 

những thử thách.



PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG

Các đội sẽ đến với những trò chơi khởi
động vui nhộn do chính MC đưa ra với

những trò chơi thú vị như: Mát xoa, 
dàn đồng mụa hạ, …
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PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Game 1: Cưỡi thú lấy quà

• Các đội sẽ di chuyển từ địa điểm
xuất phát đến điểm đích, trên con 
thú của BTC. Mỗi lần di chuyển đội
đó cầm 1 trái bóng về đích. Sau 5 
phút đội nào mang được nhiều bóng
về đội đó chiến thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Game 2: GIỮ VỮNG MỤC TIÊU

Các thành viên cầm những đầu sợi dây
được gắn vào chiếc đĩa di chuyển quả

bóng được đặt trên chiếc đĩa về đích sao
cho quả bóng không bị rơi xuống đất.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Game 3: TÌM NGỌC

• Từng thành viên một được bịt mắt di 
chuyển đến kho báu của BTC, lấy những
viên ngọc mang về cho đội của mình. 
Đội nào có số lượng bóng nhiều nhất
đội đó giành chiến thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Game 4: Đồng đội

• Các đội sẽ tạo thành một đường thẳng, 
kẹp chiếc phao hơi vào chân di chuyển
về đích. Đội nào về đích trước đội đó
chiến thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Game 5: Người Vận chuyển.

• Mỗi đội chơi, lần lượt 3 thành viên sẽ
có nhiệm vụ vận chuyển những quả
bóng về đích. Sau đó, tiếp tục 3 thành
viên khác đưa bóng về đích. Đội nào có
nhiều thành viên về đích đội đó chiến
thắng.



TEAM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1 MC quản trò chuyên nghiệp, hoạt náo tốt
1 nhân sự setup sân chơi, hỗ trợ đội chơi



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!!!!!


