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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Bé khỏe Bé ngoan” cấp học mầm non

Năm học 2022-2023

Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình 
GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sữa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 28/2016/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình làm quen tiếng Anh dành 
cho trẻ mẫu giáo; 

Căn cứ Công văn số 239/PGDĐT-MN ngày 9/9/2022 của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT) huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo 
dục mầm non, năm học 2022-2023;

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT ngày 15/9/2022 của Phòng 
GDĐT huyện Đại Lộc về việc Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học mầm 
non, năm học 2022-2023;

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé 
khỏe Bé ngoan” cấp học mầm non, năm học 2022-2023 (được gọi tắt là Hội thi) 
như sau:

I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ về thể chất, ngôn ngữ, 
nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ; Tạo cơ hội cho trẻ được giao lưu học hỏi, thể 
hiện kỹ năng, sự hiểu biết, năng khiếu bản thân, nhanh nhẹn và tự tin trong giao 
tiếp. Qua đó phát huy, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng của trẻ. 

- Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng 
về việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ một cách khoa học; Từ đó 
nhận thức đúng đắn về Giáo dục mầm non, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự 
quan tâm, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, 
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giáo dục trẻ, tạo điều kiện tốt nhất để cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất 
lẫn tinh thần.

2. Yêu cầu

- Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo tổ chức họp triển khai Kế 
hoạch Hội thi “Bé khỏe Bé ngoan” của ngành, chọn đối tượng và số lượng học 
sinh tham gia đảm bảo theo quy định của Kế hoạch.

- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có 
tác dụng giáo dục, nội dung đảm bảo tính vừa sức trẻ, tạo cho trẻ cảm giác thoải 
mái, thích thú khi tham gia.

II. Thành phần, đối tượng, thời gian, địa điểm

1. Thành phần, đối tượng và số lượng dự thi 

1.1. Thành phần: Tất cả các trường mầm non, mẫu giáo trên toàn huyện 
(đơn vị dự thi), khuyến khích các trường mầm non tư thục tham gia dự thi.

1.2. Đối tượng: Học sinh mẫu giáo độ tuổi từ 4-5 tuổi đến 5-6 tuổi đang 
học tại các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện. (Độ tuổi học sinh tham gia 
dự thi do Đơn vị dự thi lựa chọn và quyết định)

1.3. Số lượng: Mỗi đơn vị tham gia dự thi từ 10 đến 15 trẻ.

2. Thời gian, địa điểm

2.1. Thời gian  

- Dự kiến ngày 23/02/2023

2.2. Địa điểm: Tại trường mầm non Ái Nghĩa.

III. Hồ sơ dự thi: 

- Mỗi trường thành lập Đoàn tham gia dự thi gồm: 

+ Trưởng đoàn: Hiệu trưởng

+ Phó đoàn: 1 Phó hiệu trưởng

+ Thành viên: các giáo viên tham gia hỗ trợ trẻ (ít nhất 2 giáo viên) và các 
học sinh dự thi (có mẫu phụ lục kèm theo)

* Ghi chú: Hồ sơ nộp về Phòng GDĐT (Bộ phận mầm non nhận) bằng 
văn bản và qua kênh điều hành, hạn cuối ngày 15/2/2023

IV. Nội dung, hình thức tổ chức Hội thi.

- Nội dung: gồm 2 phần.

1. Phần 1: Bé khỏe
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- Mỗi Đơn vị dự thi tham gia 1 tiết mục Aerobic, số lượng trẻ tham gia từ 
10 đến 15 trẻ.

- Thời gian dự thi: từ 3-5 phút. (không kể thời gian tiếp quản sân khấu)

- Âm nhạc: Nhạc Việt Nam hoặc nhạc nước ngoài trong sáng, phù hợp với 
độ tuổi trẻ mầm non.

- Trang phục đẹp, phù hợp với nội dung tiết mục trình diễn.

2. Phần 2: Bé ngoan 

- Phần thi Bé ngoan được tổ chức dưới hình thức trò chơi “Rung chuông 
vàng”

- Số lượng thí sinh tham gia của mỗi Đơn vị dự thi: 10 trẻ mẫu giáo 5 - 6 
tuổi.

* Cách tổ chức: Mỗi thí sinh tham gia lần lượt các vòng thi; Ban tổ chức 
sẽ đưa ra gói câu hỏi xoay quanh các kiến thức trong chương trình Giáo dục 
mầm non theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT và Chương trình làm quen tiếng 
Anh theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT. Mỗi câu hỏi có 3 đáp án A, B, C, thời 
gian từ 10 đến 15 giây dành cho các thí sinh suy nghĩ và chọn đáp án. Khi có 
hiệu lệnh thông báo hết giờ thí sinh giơ thẻ đáp án đã chọn lên cao cho Ban Tổ 
chức kiểm tra; Nếu thí sinh trả lời đúng thì tiếp tục được ngồi trên sàn thi đấu và 
trả lời câu hỏi tiếp theo; Nếu thí sinh trả lời sai thì bị loại và rời khỏi sàn thi đấu. 
Tổng số thí sinh dự kiến tham gia: 210 trẻ, sẽ chia làm 3 nhóm thi; Đại diện đơn 
vị của mỗi nhóm lên bắt thăm gói câu hỏi cho nhóm mình.

- Vòng thi thứ 1: Mỗi thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi. Kết thúc 10 câu hỏi 
thí sinh còn lại trên sàn thi đấu là thí sinh thắng cuộc ở vòng 1 (cứ mỗi thí sinh 
của đơn vị thắng cuộc thì tính 1 điểm cho đơn vị đó)

- Vòng thi thứ 2: Thí sinh thắng cuộc ở vòng 1 được tiếp tục tham gia 
vòng 2; Thí sinh trả lời 10 câu hỏi của Ban Tổ chức. Sau khi trả lời 10 câu hỏi 
thí sinh còn lại trên sàn thi đấu sẽ là thí sinh thắng cuộc ở vòng 2 (cứ mỗi câu 
hỏi thí sinh trả lời đúng thì tính 1 điểm/1 thí sinh/1 đơn vị) 

- Phần thi phụ: Phần thi này để tìm ra 01 thí sinh xuất sắc nhất được rung 
chuông vàng nhưng không cộng điểm cho đơn vị dự thi.

+ Trường hợp 1: Khi chưa trả lời hết 10 câu hỏi của vòng 2 mà tất cả thí 
sinh đã bị loại thì Ban Tổ chức sẽ chọn số lượng thí sinh trả lời đúng nhiều câu 
hỏi nhất tiếp tục trả lời gói câu hỏi phụ để chọn ra 01 thí sinh xuất sắc nhất và 
được rung chuông vàng
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+ Trường hợp 2: Khi đã trả lời hết 10 câu hỏi của vòng 2 mà trên sàn thi 
đấu còn lại trên 01 thí sinh thì Ban Tổ chức sẽ sử dụng gói câu hỏi phụ để chọn 
ra 01 thí sinh xuất sắc nhất và được rung chuông vàng 

V. Cách chấm điểm, xếp giải và cơ cấu giải thưởng

1. Cách chấm điểm

- Phần 1: Bé khỏe (20 điểm)

- Phần 2: Bé ngoan 

+ Vòng 1: 01 thí sinh thắng cuộc cộng 1 điểm/1 đơn vị (không quá 10 
điểm)

+ Vòng 2: 01 câu hỏi thí sinh trả lời đúng tính 1 điểm/1 thí sinh/1 đơn vị. 
Tổng điểm của đơn vị ở vòng thi này bằng tổng điểm của tất cả thí sinh tham gia 
vòng 2 cộng lại.

2. Cơ cấu giải thưởng.

2.1. Xếp giải cho từng phần thi

- Phần 1: Bé khỏe

+ Giải Nhất đồng đội: 1 giải 

+ Giải Nhì đồng đội: 3 giải

+ Giải Ba đồng đội: 7 giải.

- Phần 2: Bé ngoan

+ Giải Nhất đồng đội: 1 giải

+ Giải Nhì đồng đội: 3 giải

+ Giải Ba đồng đội: 7 giải

- Xếp giải cá nhân cho phần thi Bé ngoan: Căn cứ vào kết quả thi thực 
tế Ban Tổ chức sẽ chọn ra một số thí sinh xuất sắc để khen thưởng giải Nhất, 
Nhì, Ba cho cá nhân. Số lượng học sinh được khen thưởng do Ban Tổ chức 
quyết định dựa vào quá trình tham gia của thí sinh.

2.2. Xếp giải chung cho các phần thi: Căn cứ vào tổng số điểm đạt được 
ở 2 phần thi để xếp giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đơn vị:

+ Giải Nhất toàn đoàn: 1 giải.

+ Giải Nhì toàn đoàn: 2 giải

+ Giải Ba toàn đoàn: 3 giải
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+ Giải Khuyến khích toàn đoàn: 5 giải

IV. Tổ chức thực hiện 

a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch, ra quyết định 
thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng ra đề thi, tổ phục vụ, tổ thư 
ký, tổ giám sát của Hội thi và điều hành Hội thi theo đúng Kế hoạch đã ban 
hành; Chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thi.

b. Đối với các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện: Triển khai Kế 
hoạch Hội thi đến tất cả cán bộ, giáo viên; khảo sát lập danh sách đoàn tham gia 
dự thi và gửi về Ban Tổ chức đảm bảo thời gian quy định; Trường mầm non Ái 
Nghĩa đơn vị được chọn đăng cai chuẩn bị môi trường, các điều kiện cơ sở vật 
chất, các điều kiện ăn ở của học sinh, trang thiết bị phục vụ cho hội thi, văn nghệ 
khai mạc (1 tiết mục văn nghệ), Trường mầm non Bình Minh (1 tiết mục văn 
nghệ) và Trường mầm non Đại An (1 tiết mục văn nghệ).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé khỏe Bé ngoan” cấp học mầm 
non năm học 2022-2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các 
trường mầm non, mẫu giáo triển khai thực hiện đầy đủ theo Kế hoạch này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần liên hệ về Bộ phận chuyên 
môn cấp học mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Các trường MN, MG;
- Lãnh đạo (để báo cáo)
- Lưu MN, VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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