Trường Mầm non 2/9 tổ chức các cháu Mẫu giáo 4, 5 tuổi tham quan: Nhà tưởng
niệm Bác Hồ và Trường Tiểu học số 3 Ninh Hiệp
Đối với trẻ Mầm non, việc tham gia các hoạt động tham quan dã ngoại có ý nghĩa
quan trọng nhằm giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết về môi trường xung quanh.
Sáng ngày 07/5/2015, Trường Mầm Non 2/9 đã tổ chức cho các cháu MG 4-5 tuổi và
5-6 tuổi tham quan Nhà tưởng niệm Bác Hồ, trường Tiểu học số 3 Ninh Hiệp, Lăng Bà
Vú và Tượng đài 16/7. Đúng 7h30', các cháu đã xếp hàng ngay ngắn để lên xe ô tô bắt
đầu chuyến tham quan.
Đến tham quan Nhà tưởng niệm Bác Hồ, các cháu được các cô giáo hướng dẫn tìm
hiểu về quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ, xem mô hình nhà sàn và tranh ảnh về
tình cảm của Bác dành cho nhân dân và tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho Bác;
các cháu thắp hương tưởng nhớ Bác, qua đó giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ và thể hiện
tình cảm của mình đối với Bác Hồ kính yêu nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật
Bác Hồ kính yêu 19/5/2015.
Một số hình ảnh các cháu tham quan Nhà tưởng niệm Bác Hồ

Nhằm tạo cho trẻ có tâm thế chuẩn bị cho việc học tập trước khi bước vào lớp 1,
các cháu đã ghé thăm trường Tiểu học số 3 Ninh Hiệp. Tại đây các cháu Mẫu giáo 5 -6
tuổi được tham quan, giao lưu với các anh chị học sinh lớp 1 của trường. Đây là hoạt
động thường niên của trường Mầm non 2/9 và đã tạo được niềm vui cho các cháu. Các
cháu rất vui sướng khi được tận mắt nhìn thấy các anh chị lớp 1 đang chăm chú học bài
và cháu đã cùng các anh chị lớp 1 giao lưu, lien hoan kẹo bánh và nói cười thật vui vẻ.
Việc trẻ được giao lưu với các anh chị lớp 1 đã giúp các cháu tự tin ham thích bước vào
lớp 1 trường tiểu học.

Một số hình ảnh cháu Mẫu giáo 5-6 tuổi tham quan trường Tiểu học

Để giúp các cháu mầm non hiểu hơn về di tích lích lịch sử của thị xã Ninh Hòa các
cháu lớp 4 -5 tuổi đi tham quan khu di tích lịch sử Lăng Bà Vú và Tượng đài 16/7.

Buổi tham quan, giao lưu thật sự bổ ích. Đây là nội dung mới nằm trong chương
trình giáo dục Mầm non, thông qua hoạt động đã góp phần phát triển giáo dục toàn diện
cho trẻ.

