HỘI THI HỘI KHỎE MĂNG NON TRƯỜNG
MẦM NON NINH PHÚ NĂM HỌC 2016-2017

-----Ngày 21 tháng 04 năm 2017 trường Mầm non Ninh Phú tưng bừng tổ
chức Hội thi "Hội khỏe măng non" cấp trường. Hội thi là sân chơi bổ ích cho
trẻ được học tập; được giao lưu; được đua tài và được thể hiện mình với các
bạn cùng lớp, cùng trường. Qua hội thi tạo cơ hội cho trẻ mầm non được
giao lưu thể hiện kỹ năng nhận thức về môi trường tự nhiên - xã hội, khả
năng giao tiếp, năng khiếu sở trường ở trẻ từ đó hình thành những khả năng
sơ đẳng cho trẻ, giúp trẻ tự tin nhằm rèn kỹ năng sống cho trẻ. Dưới sự công
bằng khách quan, sự điều khiển tài tình, khéo léo, sinh động của Ban Giám
Khảo các cháu đã lần lượt trải qua 2 phần thi:
Phần thi Trò chơi với 03 trò chơi gồm: Trò chơi vận động liên hoàn;
trò chơi Cướp cờ và trò chơi Ô ăn quan; Phần thi năng khiếu gồm: Các cháu
hát; múa; kể chuyện … Kết thúc hội thi ban giám khảo trao giải và phần
thưởng cho các cháu như sau: Phần thi trò chơi: Trò chơi vận động liên
hoàn; trò chơi Cướp cờ và trò chơi Ô ăn quan: 8/8 lớp đạt giải: 1 giải nhất, 1
giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư và 4 giải khuyến khích.
+ Phần thi năng khiếu đạt: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba
Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

* Phần thi “Bé khỏe-Bé ngoan-Bé với Trò chơi dân gian”

* Phần thi “Bé năng khiếu”

* Hình ảnh trao giải thưởng cho các cháu

Các phần thi đã tạo điều kiện cho các cháu thể hiện được vẻ đẹp hình
thể, tài năng, sự thông minh nhanh nhẹn. Các cháu đã gây ấn tượng tốt đẹp
với BGK, sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh đã góp phần
đem đến sự thành công của hội thi.

