


Lịch trình sự kiện

Chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đến với Hội Xuân – TẾT
FAIR 2023 – CHÀO XUÂN QUÝ MÃO.

Để giúp cho quý phụ huynh và học sinh có thể sắp xếp thời gian tham
gia các hoạt động thú vị bên cạnh việc mua sắm, trải nghiệm các gian
hàng tại TẾT FAIR, BTC xin gửi tới quý vị lịch trình sự kiện như sau:

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẾT FAIR 2023 – XUÂN QUÝ MÃO

*Hoạt động xuyên suốt cả ngày: Gian hàng hội chợ Tết và Ông Đồ cho chữ

Thời gian Hoạt động Địa điểm

Sáng

09:00 09:10
Khai mạc

Tiết mục "Ngày xuân long phụng sum vầy“ 

Sân trước

09:10 09:15 Tiết mục "Tết ơi là tết“ 

09:15 09:20 Biểu diễn Võ cổ truyền

09:20 09:25 Tiết mục "Tết đong đầy"

09:25 09:30 Tiết mục "Như hoa mùa xuân"

09:30 09:35 Trao giải cuộc thi trang trí cây đào

09:30 10:00 Cuộc thi gói bánh chưng

10:00 10:30 Cuộc thi sáng tác câu đối

10:30 11:00 Cuộc thi Rung chuông vàng



Lịch trình sự kiện

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẾT FAIR 2023 – XUÂN QUÝ MÃO

*Hoạt động xuyên suốt cả ngày: Gian hàng hội chợ Tết và Ông Đồ cho chữ

Thời gian Hoạt động Địa điểm

Chiều

14:00 14:30 Biểu diễn trang phục Tết

Sân trước

14:30 15:30 Cuộc thi thổi cơm niêu

14:30 15:00 Múa rối nước show 1

Cổng trường15:15 15:45 Múa rối nước show 2

16:00 16:30 Múa rối nước show 3

15:30 16:30 Kéo co theo lớp (Tiểu học)

Sân bóng

15:30 16:00 Thi ghép tranh

15:30 16:00 Nhảy bao bố

15:30 16:00 Đua xe thăng bằng (Mầm non)

15:30 16:00 Thử thách xạ thủ

14:00 16:00 Nặn tò he, làm phong bao lì xì Sảnh tầng 1



Danh sách các gian hàng

Gian hàng Lớp/ Đơn vị Mặt hàng tham gia hội chợ

1 Wetty S1 Đồ ăn Handmade và Áo dài Tết

2 2A1 Mẹt trang trí Tết, vẽ quả dừa trang trí 

3 1A2 Thiệp 3D, xúc xích rán (nhà làm)

4 Sunny S2 Mứt Tết, Cơm cháy, Trà sữa

5 2A2
Đồ chơi: lego, sticker, tranh gắn đá
Đồ ăn vặt: nước trái cây, bánh que, kẹo dẻo.

6 Rocky B1 Kẹo Hạnh Phúc (lớp tự làm)

7 5A1 Đồ chơi và áo dài Tết

8 4A1
Sữa ngô và bánh mì thịt xiên nướng (lớp tự 
làm)

9 Oxy S1 Lì xì, đồ trang trí Tết, Góc chụp hình 

10 3A2 Đồ ăn vặt, trà sữa, lì xì tết, bộ lego mini

11 Sunny S1 Sách truyện, đồ chơi

12 Công ty Tân Thuận Đức Đồ chơi giáo dục

13 Greeny B1

Gian hàng Meow Meow's Wonderland
Đồ trang trí Tết, Sticker, Lì xì, Bóng bay, Bát đĩa. 
Đồ ăn: Trà chanh + xiên hoa quả 

14 3A1 Đồ handmade do người khuyết tật làm

15 1A1 Trà sữa, coffee và sách

16 Rocky S1 Đồ Handmade và đồ ăn

17 1IPC Kẹo bông, cây quất, lì xì...

18 Greeny S1 Cafe, cây cảnh, góc trang trí chụp hình

19 Wetty B1 Tô tượng, tranh cát 

20 2IPC Bánh kẹo Tết, Đồ ăn vặt, đồ chơi 



Luật chơi các cuộc thi

1. Cuộc thi gói bánh chưng

⮚ Thể lệ cuộc thi:

o Mỗi lớp 01 cặp Học sinh – Phụ huynh (bố/mẹ/ông/bà)

o Mỗi cặp thi đấu sẽ được sử dụng các nguyên liệu, vật dụng có
trên khu vực thi đấu.

o Trong thời gian 25 phút, mỗi cặp thí sinh sẽ cần hoàn thiện 01
chiếc bánh chưng.

o Ban Giám khảo sẽ chấm kết quả sau khi kết thúc thời gian thi
đấu.

⮚ Tiêu chí chấm điểm: Bánh gói vuông vắn, chắc tay; không gian
xung quanh khu vực gói sạch sẽ, không rơi vãi; Trong quá trình
gói bánh có sự tham gia của cả phụ huynh và học sinh; Bánh
được gói đẹp trong thời gian ngắn nhất.

2. Cuộc thi sáng tạo câu đối

⮚ Thể lệ cuộc thi:

o Mỗi học sinh được BTC chuẩn bị và phát các đồ dùng cần thiết để
hoàn thành bài thi.

o Thí sinh sáng tạo những câu đối chúc Tết ý nghĩa, bám sát chủ đề
được BTC đưa ra và viết trên giấy ô ly trắng nền đỏ trong 15 phút.

o Số lượng từ trên một vế đối: 05 - 09 từ.

⮚ Tiêu chí chấm điểm:

Các vế của câu đối cần thể hiện được:

o Đối ý: hai ý đối phải cân nhau mà đặt thành 2 câu sóng nhau.

o Đối chữ: phải xét 2 phương diện thanh và loại.

o Về thanh: thanh bằng đối với thanh trắc và ngược lại.

o Về loại: danh từ phải đối với danh từ, động từ phải đối với động
từ; nếu vế đối này có đặt chữ Nho thì vế kia cũng phải đặt chữ
Nho...

o Bám sát chủ đề



Luật chơi các cuộc thi

3. Cuộc thi thổi cơm niêu

⮚ Thể lệ cuộc thi:

o Số lượng tham gia: 20 gia đình (bố/mẹ/ông/bà) + con

o Mỗi đội thi đấu sẽ được sử dụng các nguyên liệu, vật dụng có
trên khu vực thi đấu.

o Trong thời gian 45 phút, mỗi đội sẽ cần nấu chín một niêu cơm.

o Ban Giám khảo sẽ chấm kết quả sau khi kết thúc thời gian thi
đấu.

⮚ Tiêu chí chấm:

o Cơm chín đều, dẻo, thơm ngon.

o Không gian xung quanh khu vực nấu sạch sẽ, không rơi vãi.

o Trong quá trình thi có sự tham gia của cả phụ huynh và học
sinh.

4. Cuộc thi Rung chuông vàng

⮚ Thể lệ cuộc thi:

Có 02 phần thi, 15 câu hỏi, chia làm 2 chặng.

o Chặng 1: Tết đến

• 8 câu hỏi lựa chọn 1 trong 4 đáp án.

• Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ để trả lời là 10 giây

o Chặng 2: Xuân về

• 7 câu hỏi trả lời nhanh (viết câu trả lời vào bảng, không lựa
chọn đáp án)

• Mỗi câu có thời gian suy nghĩ để trả lời là 15 giây.

• Sau 15 câu hỏi sẽ tìm ra 5 cặp chơi xuất sắc nhất để nhận
quà năm mới may mắn từ BTC.

o Nếu sau 15 câu hỏi số thí sinh còn lại quá 5 thì sử dụng câu hỏi
phụ (từ 16 đến 20). Mỗi câu hỏi có 15 giây suy nghĩ, người chơi ghi
lại câu trả lời lên bảng (không chọn đáp án).

o Lưu ý: Khi kết thúc chặng 1 hoặc chưa hết chặng 1 nhưng số
người chơi bị loại quá 1/2 thì triển khai hoạt động cứu trợ.



Luật chơi các cuộc thi

⮚ Tiêu chí chấm:

o Sau khi MC đọc câu hỏi, người chơi có thời gian 10 hoặc 15 giây
để suy nghĩ, khi MC thông báo hiệu lệnh hết giờ, người chơi cần
giơ bảng có ghi câu trả lời (không tính câu trả lời dập xóa,
không rõ chữ, sai chính tả).

o Những người chơi có câu trả lời trùng với đáp án của chương
trình sẽ tiếp tục chơi, người nào có đáp án không trùng hoặc
không hợp lệ sẽ bị loại khỏi sân chơi.

o Nếu hết câu hỏi 15 mà có trên 5 người chơi trên sàn đấu thì
chuyển sang câu hỏi phụ.

4. Thi kéo co

⮚ Thể lệ cuộc thi:

o Số lượng tham gia: Toàn bộ khối tiểu học, mỗi đội 10 người tham
gia thi đấu. Khối 1 thêm 3 phụ huynh, khối 2 thêm 2 phụ huynh,
khối 3 thêm 1 phụ huynh.

o Khi có tín hiệu của trọng tài, hai đội dùng sức kéo dây thừng về
phía mình, đội nào kéo phần dây đỏ lệch về phía mình trước thì
sẽ dành chiến thắng.

⮚ Tiêu chí: Đấu loại trực tiếp, tính thành tích đưa 3 đội vào vòng
trong.



Lưu ý

1. Với gian hàng tham gia Hội chợ TẾT FAIR 2023:
● Gian hàng sẽ được bàn giao từ 9h sáng ngày 14/1/2023 để các lớp

chuẩn bị và trang trí gian hàng.
● Gian hàng có kích thước 3m x 3m, mỗi gian hàng được cung cấp

1 bàn và 2 ghế.
● Các gian hàng sẽ không có đường điện để đảm bảo an toàn

phòng cháy chữa cháy. BTC có khu vực riêng để dùng đồ điện,
chiên nấu (tại sân bóng rổ).

● Các sản phẩm được bày bán tại Tết Fair 2023 cần đảm bảo
nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và an toàn vệ sinh thực phẩm, còn
hạn sử dụng.

● Không bán đồ uống có cồn tại chỗ trong Hội chợ, có thể bán để
mua về làm quà.

2. Đăng ký ăn trưa tại Hội chợ TẾT FAIR 2023
● Chương trình Tết Fair 2023 - Chào Xuân Quý Mão được tổ chức

cả ngày 15/1/2023. Vì vậy, Bếp ăn nhà trường tổ chức phục vụ
món BÚN CÁ (50.000đ/bát) cho các khách tham dự. Để công tác
chuẩn bị nguyên liệu tốt nhất và tránh lãng phí, quý vị tham gia
Hội chợ có nhu cầu vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

● Địa điểm: Nhà ăn tầng 3

3. Một số lưu ý khác:
● Sự kiện dự kiến có số lượng người tham dự lớn, quý khách tham

quan, trải nghiệm, mua sắm vui lòng bảo quản tư trang cẩn
thận.

● Vui lòng hạn chế rác thải nhựa, nilong,…. ra môi trường chung.
● Không mang chất cấm, chất gây cháy nổ, bóng bay vào Hội chợ

Tết Fair.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900998811 / 0948007080 để
được hỗ trợ.

Trân trọng,
Hệ thống Giáo dục Genesis

https://forms.gle/DM7ZMS7K6KvjqB8S7

