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1
• Là sân chơi thiết thực dành cho các em thông qua các

hoạt động Team Building gắn kết các bạn học sinh .

2 
• Ngoài bố mẹ, các con sẽ được học cách hoàn thiện

bản thân thông qua các trò chơi mô phỏng cuộc sống.

3
• Tạo môi trường cho các gia đình gần gũi với nhau và

hiểu các con nhiều hơn, để giúp đỡ các con học tập.  

Mục đích chuyến đi



• Toàn các gia đình sẽ được chia thành các 4 đội với

màu cờ sắc áo riêng để tham gia chương Team Building.

• Ban tổ chức sẽ set up những thử thách tương ứng mỗi thử thách là
một trò chơi ý nghĩa về sự đoàn kết trong gia đình để các đội cùng
phải vượt qua.

• Thang điểm tính như sau: 500 – 400 – 300 – 200 – 100

• Điểm thưởng: 100 – 200 – 500

• Điểm trừ: 100 – 200 – 500

• Kết thúc các thử thách ban tổ chức sẽ tổng kết điểm của từng đội
và công bố kết quả.
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Khởi động kết nối.

Nội dung: Các thành viên tập trung theo đội, tham gia các trò chơi khởi động vui

nhộn liên kết các thành viên gắn kết hơn, tạo năng lượng hứng khới, sẵn sàng cho

cuộc chơi, kết thúc phần khởi động các gia đình sẽ được chia làm 4 đội và cùng

nhảy Flashmob tập thể. Bố ơi mình đi đâu thế.
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Các đội chơi tập chung theo hàng, khi có hiệu lệnh của ban tổ chức, đội hình
co giãn theo yêu cầu của ban tổ chức.
 Những thử thách đầu tiên xây dựng điểm dừng chân, tạo nên một vị trí trú ẩn,
tạo nên sự thi đua hăng hái cho tất cả các thành viên trong đội.

LÒ SO DÀI NGẮN



CƯỚI THÚ LẤY QUÀ
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Trải qua được thử thách đầu tiên, các em tiếp tục đến với thử thách thứ hai, lần này các

em cần phải nhanh nhẹn hơn nữa. Lần lượt các em được cưỡi con thú chạy thật nhanh

đến điểm đích lấy quà , mang về cho đội của mình. Trong một thời gian nhất định, đội

nào lấy được quà nhiều nhất đội đó chiến thắng.



 Mỗi đội chơi sẽ nhận được chiếc bánh xe của BTC, tất cả các thành viên
sẽ đứng vào trong chiếc bánh xe đó di chuyển đến đích. Trong khi di
chuyển tuyệt đối các thành viên không cho chân ra bên ngoài.

 Như vậy là các gia đình đã thoát khỏi khu rừng ,nhưng vẫn còn nhiều thử
thách cần vượt qua, cố lên các gia đình nhé …!

BÁNH XE KHÔNG LỒ
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 Khi có hiệu lệnh của BTC, các gia đình chui vào trong bao bố và nhảy thật
nhanh về đích của ban tổ chức. Đội nào các gia đình về hết trước là đội chiến
thắng.

 Rèn luyện giúp các con sức khỏe, nhanh nhẹn và khéo léo qua các thử
thách.

BAO BỐ GIA ĐÌNH
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 Khi có hiệu lệnh của BTC, các đội chơi cầm lấy tay nhau tạo thành một
đường thẳng, di chuyển chiếc vòng từ đầu hàng xuống cuối hàng. Đội nào
hoàn thành xong trước đội đó thắng.

 Rèn luyện giúp các con sức khỏe, nhanh nhẹn và khéo léo qua các thử
thách.

Chuyền vòng
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 Các gia đình mỗi đội chơi đứng vào
vị trí xuất phát, lần lượt từng bố cõng
con trên lưng trong tư thế bịt mắt.
Với sự hỗ trợ của mẹ và đồng đội sẽ
giúp cho hai bố con vượt qua khu
rừng đầy nguy hiểm trong thời gian
nhất định.

RỪNG THIÊNG NƯỚC ĐỘC
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 Kết thúc: BTC tổng kết điểm của các đội chơi và trao quà cho các đội chiến thắng.

(quà phụ huynh tự chuẩn bị - giải nhất – giải nhì – giải ba).

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PANVIN
Địa chỉ: PC7-17, Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 6291 5688   /  04 3551 0346

Email: info@panvintours.com.vn


