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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Bé thông minh, nhanh trí năm học 2017-2018
Căn cứ Kế hoạch số 733/PGDĐT-GDMN ngày 06 tháng 9 năm 2017 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp học
Mầm non huyện Đại Từ;
Thực hiện Kế hoạch tổ chức ngày Hội, ngày Lễ trong trường Mầm non;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé
thông minh, nhanh trí” cấp học mầm non huyện Đại Từ năm học 2017 - 2018 cụ thể
như sau:
I. Mục đích - yêu cầu
1. Mục đích
- Phát triển các kỹ năng nhận biết, kỹ năng vận động, kỹ năng phối hợp khi
tham gia các hoạt động, sự khéo léo nhanh nhẹn của trẻ;
- Thông qua Hội thi trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực hứng thú thực hiện được
các hoạt động;
- Trẻ đoàn kết, biết phối hợp, giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ;
- Tạo cơ hội cho trẻ được giao lưu, học hỏi giữa các trường.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động vui chơi được quy định trong
chương trình Giáo dục mầm non. Bám sát các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực
hành, thái độ khi tham gia các trò chơi, các hoạt động tập thể.
- Việc tổ chức Hội thi “Bé thông minh nhanh trí” cho trẻ phải đảm bảo được
không khí vui tươi, phấn khởi. Tổ chức các hoạt động một cách nhẹ nhàng, thoải
mái, có tinh thần đoàn kết thực sự là hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ.
II. Nội dung và hình thức Hội thi
1. Nội dung:
Nội dung thi gồm 3 phần:
- Phần thi Bé khéo léo: Các đội sẽ thể hiện đồng diễn thể dục nhịp điệu và 01
trò chơi rèn sự khéo léo cho trẻ;
1

- Phần thi Bé ngộ nghĩnh (Đố và giải câu đố): Mỗi đội sẽ trả lời 02 câu đố do
ban tổ chức đưa ra. Nội dung đánh giá về khả năng nhận thức của trẻ;
- Phần thi Bé thông minh: Mỗi đội sẽ thể hiện 02 trò chơi (Bài tập) để phát
hiện khả năng nhận biết về toán, khám phá khoa học của trẻ, sự nhanh nhẹn khéo
léo, suy đoán của trẻ khi tham gia trò chơi của BTC lựa chọn.
2. Hình thức:
- Hội thi được tổ chức tại 5 cụm chuyên môn theo Quyết định số1417/QĐPGDĐT Đại Từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.
- Các phần thi của trẻ là những bài tập, trò chơi, câu đố trong chương trình
Giáo dục mầm non.
- Mỗi đội dự thi phải trải qua 03 phần thi được thống nhất từ các cụm thi.
III. Đánh giá xếp loại
- Tổng điểm của 03 phần thi là 60 điểm.
+ Phần thi Bé khéo léo: BGK chấm theo thang điểm 20 (đồng diễn thể dục
nhịp điệu 10 điểm, 01 trò chơi rèn sự khéo léo cho trẻ 10 điểm)
+ Phần thi Bé Ngộ nghĩnh: chấm theo thang điểm 20 (mỗi câu đố Bé trả lời đúng
được 10 điểm).
+ Phần thi Bé thông minh: chấm theo thang điểm 20 (Mỗi trò chơi 10 điểm)
IV. Đối tượng - số lượng các Bé tham gia Hội thi
1. Đối tượng:
- Trẻ 5 tuổi bé nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt được lựa chọn từ các trường mầm non
trong huyện.
2. Số lượng:
- Mỗi trường thành lập 01 đội 10 trẻ tham gia chung vào đủ 03 phần thi.
V. Thời gian - địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi.
1. Thời gian- địa điểm
- Thời gian: Từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018.
- Địa điểm: Các cụm thống nhất lựa chọn địa điểm phù hợp với điều kiện các
đơn vị trong cụm, đảm bảo an toàn và thuận lợi và đảm bảo về cơ sở vật chất cho tổ
chức Hội thi.
Lịch thi cụ thể của các cụm như sau:
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13/4/2018

Phú Thịnh

Ghi chú

Cụm trưởng triệu tập các thành viên
của cụm thống nhất nội dung, địa
điểm thi báo lại cho Ban tổ chức trước
ngày diễn ra Hội thi.

2. Kinh phí: Phòng Giáo dục và Đào tạo lo kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí
khen thưởng cho các đội và quà lưu niệm cho cá nhân trẻ.
VI. Ban tổ chức và ban giám khảo
1. Ban tổ chức Hội thi
- Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập BTC Hội thi;
- BTC có quyền hạn và nhiệm vụ sau:
+ Tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của Hội thi theo kế hoạch,
+ Chỉ đạo xây dựng nội dung của Hội thi,
+ Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện
đảm bảo cho Hội thi,
- Tổng kết đánh giá công bố kết quả của Hội thi theo các cụm thi;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
2. Ban giám khảo Hội thi
- Do trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập
- Nhiệm vụ, quyền hạn các thành viện Ban giám khảo thực hiện theo quy định
của kế hoạch Hội thi đã ban hành.
VII. Khen thưởng – kỷ luật
a. Đánh giá kết quả: Ở mỗi cụm thi Ban tổ chức sẽ lựa chọn: 01 đoàn nhất,
02 đoàn nhì, còn lại là đoàn 3 được xếp từ cao xuống thấp.
b. Khen thưởng- kỷ luật
- Ban tổ chức có quà lưu niệm cho cá nhân trẻ tham gia Hội thi.
- Các đoàn Nhất, nhì, ba được tặng cờ đoàn và phần thưởng của Hội thi
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- Cá nhân và đoàn nào vi phạm những quy định trong kế hoạch thi sẽ tùy mức
độ nặng nhẹ mà chịu kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự thi và tước
danh hiệu đã đạt được.
- Những vi phạm quy định của Hội thi sẽ đưa vào tiêu chí xét thi đua trong
năm học 2017-2018 của cá nhân và tập thể.
c. Khiếu nại
- Cá nhân và đơn vị có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi.
Việc khiếu nại phải đúng người đúng việc có căn cứ và kịp thời. Ban chỉ đạo nhận
đơn chậm nhất 01 này sau ngày công bố kết quả Hội thi. Cá nhân và đơn vị chịu
trách nhiệm về khiếu nại của mình.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé thông minh nhanh trí” cấp Mầm non
huyện Đại Từ năm học 2017 - 2018, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện để Hội
thi đạt kết quả tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (Báo cáo);
- Các tổ chuyên môn PGDĐT (Phối hợp);
- Các trường MN(T/hiện);
- Lưu: VT,MN.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Trần Đăng Minh
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