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CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH MAÊNG NON 

LIEÂN ÑOÄI TIEÅU HOÏC TÂN TIẾN 

THAÙNG 9 / 2017 

 

Nam: Chöông trình phaùt thanh maêng non, tieáng noùi cuûa lieân ñoäi Tieåu hoïc Tân 

Tiến, xin kính chaøo quyù vò vaø caùc baïn đội viên ! 

( nhaïc hieäu chöông trình ) 

Nữ: Quyù vò vaø caùc baïn thaân meán ! Trong chöông trình phaùt thanh maêng non 

cuûa Lieân ñoäi trường Tieåu hoïc Tân Tiến hoâm nay, Yến Nhi và Nhật Trí xin môøi 

quyù vò vaø caùc baïn theo doõi nhöõng noäi dung chính sau ñaây : 

Nam : Vaøi neùt veà tình hình nhaø tröôøng vaø đội TNTP liên đội trường TH Tân 

Tiến. 

Nữ: Bản tin hoạt động Đội của Liên đội trong thời gian qua và thời gian tới. 

Nam : Tìm hiểu lịch sử ngày tết Trung Thu. 

Nữ: chuyên mục  tìm hiểu “An toàn giao thông”, 

 ( Nhạc cắt ) 

Nam : Tröôùc heát môøi quyù vò vaø caùc baïn nghe đđiểm tình hình vaøi neùt nổi bật veà 

nhaø tröôøng vaø lieân ñoäi Tieåu hoïc Tân Tiến. 

Nữ : Thaät vinh döï töï haøo tröôøng chúng em ñöôïc mang teân Tân Tiến một cái tên 

gắn với địa danh xã Tân Tiến, thuộc huyện Krông Păc. 

Nam : Tröôøng Tieåu hoïc Tân Tiến nằm trên tỉnh lộ 9 đường đi krông Păc – 

Krông Bông thuộc địa bàn thôn 1 và thôn 2 xã Tân Tiến, huyeän Kroâng Paêc, tỉnh 

ĐakLak. Trường được thành lập từ tháng 8/2006 và có 3 điểm học. 

Nữ: Naêm hoïc 2017-2018 tröôøng coù 10 lôùp, vôùi toång soá  190  học sinh . Lieân 

tuïc trong nhieàu naêm lieàn chi boä Đảng nhà trường đều ñaït danh hiệu  trong saïch 

vöõng maïnh vaø laø tröôøng  tieân tieán ñöôïc uyû ban nhaân tænh taëng baèng khen . 

Lieân ñoäi nhieàu naêm lieàn ñöôïc Hội đồng đội coâng nhaän danh hiệu vöõng 

maïnh, xuất sắc. Sôû dó ñöôïc nhö vaäy laø vì nhaø tröôøng coù söï chæ ñaïo saùng suoát 

cuûa chi boä Ñaûng, ban chấp hành công đoàn trường và tập thể hội đồng sư phạm 

nhà trường. Caùc thaày coâ giaùo ñeàu ñaït chuaån 100 %   vaø treân chuaån veà nghieäp 

vuï; coù ñoäi nguõ giaùo vieân daïy gioûi caáp tænh và caáp huyeän. Vôùi taám loøng yêu 

ngheà mến treû, caùc thaày coâ giáo luoân chuù troïng ñeán vieäc ñoåi môùi phöông phaùp 

daïy học tích cöïc, tư duy, töï sáng taïo caùc ñoà duøng daïy hoïc ñeå tieát hoïc trôû neân 

sinh ñoäng hôn. Chính vì vaäy, vieäc daïy vaø hoïc ôû tröôøng luoân coù hieäu quaû cao . 

Nam : Hoà chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước nói chung, 

thiếu nhi trường tiểu học Tân Tiến nói riêng, thực hiện chủ đề năm học mới 

2017-2018 : 
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“Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” 

Nữ: Ngày 5 Tháng 9 ngày hội khai trường cánh cổng trường rộng mở đón chào 

190 bạn Đội viên và nhi đồng bước vào năm học mới. Bài hát " Ngày đầu tiên đi 

học " lại vang lên làm cho không khí ngày khai trường thêm rộn ràng, vui tươi,  

các bác, các chú lãnh đạo ở địa phương, các thầy cô ở trường đã dặn dò các em 

như những tấm lòng của người cha, người mẹ đối với các con - Luôn gắng sức 

học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ .   

Lễ khai giảng diễn ra toàn huyện theo đúng nghi thức, nghi lễ quy định 

cùa Đội. Liên đội chúng mình còn tổ chức đón các em học sinh khối lớp một với 

một niềm vui lớn và mong các em sẽ hòa chung với một môi trường học tập 

mới, một ngôi nhà thân yêu thứ 2 của mình - nơi có thầy cô và các bạn hết sức 

quan tâm và yêu thương các em. Anh chị chúc các em sẽ luôn nổ lực phấn đấu 

để xứng đáng với niềm mong mỏi của thầy cô và cha mẹ các em nhé.  

Nam:  Trong buổi lễ khai giảng, Liên đội mình còn được công ty Tôn Hoa Sen 

tặng 50 suất quà: Mỗi suất quà là 1 chiếc cặp rất dễ thương cùng 5 quyển vở, 

dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và những bạn  có thành tích xuất sắc 

trong học tập đấy các bạn ạ. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng vàng như vậy để giúp 

đở các bạn khó khăn trên địa bàn huyện chúng ta được đến trường . 

Nữ: Ngoài ra liên đội cũng tặng 1 bộ đồng phục cho bạn Trịnh Thị Quỳnh Như 

lớp 5A, phong trào “Áo trắng tặng bạn”. 

Nam:  Sau lễ khai giảng, dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách các chi 

đội và các lớp nhi đồng đã bước vào nề nếp ổn định. 

Nữ: Liên đội cũng đã kịp thời hình thành đội sao đỏ dưới sự hướng dẫn của cô 

TPT - đội sao đỏ được tập huấn phương pháp làm việc và đề ra các chỉ tiêu thi 

đua cho liên đội của mình. 

- Liên đội đã tổ chức thể dục giữa giờ, hát múa sân trường. 

- Liên đội đã tổ chức tập huấn phụ trách sao nhi đồng. 

Nhờ sự đóng góp công sức của các anh chị phụ trách, sự nhắc nhở ân cần 

của ban giám hiệu nhà trường và nhất là ý thức luôn cố gắng vươn lên của đội 

viên nên Liên đội nhanh chóng đi vào nề nếp hoạt động. 

Nam: Trong chương trình phát thanh này, chương trình mong muốn các bạn hãy 

thực hiện tốt hơn nữa các nội dung sau nhé: 

 Chấp hành việc đi học đúng giờ. 

Nữ: Đảm bảo giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên trường luôn xanh-sạch-đẹp. 

Nam: Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ khi đến lớp. 

Nữ: Thực hiện tốt việc xếp hàng ra vào lớp và tập thể dục đầu giờ, giữa giờ. 

Nam: Thực hiện kể chuyện Bác Hồ vào giờ chào cờ đúng sự phân công. 
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Thực hiện tốt nội quy của trường đề ra các bạn nhé. 

Nữ: Các bạn biết không năm học này liên đội chúng mình đã triển khai rất nhiều 

hoạt động đấy các bạn ạ: 

Nào là thi mâm ngũ quả, thi lồng đèn, diễn văn nghệ để tổ chức ngày hội 

Trăng rằm vào ngày 2/10 tới đấy. 

Nam: Ngoài ra liên đội đã tổ chức đại hội chi đội chuẩn bị chương trình đại hội 

liên đội. 

Nữ: Trong năm học này còn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”: Phong trào 

này mình rất thích đấy bạn ạ, mỗi học sinh chúng ta chỉ cần dành những sách 

báo cũ không sử dụng, hoặc các long bia.. các phế phẩm nộp về cho chị Tổng 

phụ trách và thế là Hội đồng đội sẽ tìm ra những bạn học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn của huyện để trao xe đạp, thậm chí còn xây nhà cho các bạn đó nữa. Một 

phong trào thật ý nghĩa phải không các bạn. 

Nam: Đúng vậy. Mình rất thích tham gia các hoạt động đội. Ở liên đội mình 

hàng tháng có tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như: Trung thu, 

ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Xuân 

yêu thương, ngày thành lập Đoàn, ngày thành lập Đảng, ngày thành lập 

Đội…Nhiều hoạt động như thế nhưng chị tổng phụ trách của mình luôn tổ chức 

cho chúng mình tìm hiểu ý nghĩa các ngày lễ và cho chúng mình được vui chơi 

các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ…Chính vì vậy mình rất vui 

và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của đội đấy các bạn ạ. 

Nữ: Các bạn thân mến! 

Các bạn có biết trong tháng  này tuổi nhỏ chúng mình có những ngày lễ 

lớn nào không? Chương trình phát thanh măng non xin bật mí cho các bạn nhé! 

Trong tháng 8 âm lịch này có 1 ngày lễ đó là ngày tết Trung Thu ngày rằm 

tháng 8 âm lịch đấy các bạn. 

Nam: Hôm nay chương trình phát thanh măng non sẽ cùng các tìm hiểu lịch sử 

ngày tết Trung Thu các bạn nhé. 

Nữ: Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày 

tết của trẻ em, còn được gọi là "Tết trông Trăng". Trẻ em rất mong đợi được đón 

tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, 

đèn kéo quân,... rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày tết này, người ta tổ chức 

bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm 

trăng phá cỗ. 

Nam: Trong đêm 15 tháng 8 Âm lịch hằng năm, khi trăng rằm tỏa sáng, lễ tế 

thần mặt trăng bắt đầu. Trên bàn thờ có hoa quả, có bánh hình mặt trăng còn gọi 

là bánh "đoàn viên", bởi lẽ, trong dịp này, cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn 

bánh và cùng thưởng thức ánh trăng thu trong trẻo và bầu không khí ấm áp của 

đêm rằm đến với mọi nhà. 

http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tet-trung-thu-cua-oan-hon-thai-nhi-a1572.html
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Nữ: Đêm Trung thu, các em rước đèn, múa sư tử. Ngoài Bắc gọi là múa sư tử, 

trong Nam gọi là múa lân. 

Nam: Các bạn có thích ngày tết Trung Thu không? Mình thích lắm bởi ngày đó 

chúng mình sẽ được rước đèn và phá cổ nữa.  

Nữ: Nhưng các bạn biết không hiện nay ở đất nước chúng ta nói chung, ở huyện 

Krông Păc chúng ta nói riêng có nhiều bạn có hoàn cảnh rất khó  khăn nên các 

bạn ấy thậm chí không có quần áo, sách vở để đến trường nói gì đến lồng đèn để 

rước. 

Nam: Mình biết  ở Hội đồng đội mình đang triển khai phong trào  “1000 đèn 

lồng tặng thiếu nhi nghèo nhân dịp tết Trung Thu đấy” vậy chúng mình hãy 

cùng nhau chung tay để giúp các bạn ấy có 1 cái tết trung thu ý nghĩa Yến Nhi 

nhé. 

 Nữ:  Mình thấy bạn Trí nói rất đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm các bạn nhé. 

Nam: Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc: Rước đèn 

Trung Thu do các bạn đội văn nghệ trường TH Tân Tiến trình bày. Xin mời các 

bạn cùng thưởng thức. 

Nữ: Các bạn ạ!Như chúng ta đã biết: An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi 

nhà, vậy mỗi chúng ta cần làm gì để góp phần đảm bảo an toàn giao thông, sau 

đây mời các bạn đến với chuyên mục “An toàn giao thông”, đồng thời qua 

chuyên mục này, các bạn sẽ có thêm hiểu biết để hoàn thành chuyên hiệu “An 

toàn giao thông” đấy. 

Nam: Các bạn thân mến! 

Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu một số nội dung quy định trong Luật giao 

thông đường bộ Việt Nam nhé! 

Nữ: Quy tắc chung khi tham gia giao thông là: 

  Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi 

đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu 

đường bộ. 

 Nam:Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế 

phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn. 

 Nữ: Trên mọi tuyến đường chúng ta đều thấy đèn xanh, đèn đỏ ở các ngã 3, ngã 

tư, các bạn phải nhớ: “xanh đi, vàng đứng, đỏ dừng” để tránh tai nạn và ùn tắc 

giao thông… 

Nam:   Phần đường bên phải sát vỉa hè là dành cho những người đi xe đạp 

như học sinh chúng mình, các bạn không được phép đi hàng 3, hàng 4 hay lấn 

sang phần đường dành cho xe cơ giới. 

Nữ: Khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng 

quy cách. 
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 Nam:Khi đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường, trường hợp không có hè phố, lề 

đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường, sang đường ở nơi có vạch kẻ 

đường, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ, trẻ em dưới 7 tuổi khi sang đường 

phải có người lớn dắt. Không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. 

Khi đi bộ, các bạn tuyệt đối không được vượt qua dải phân cách 

Nữ: Chúc các bạn hoàn thành tốt chuyên hiệu ATGT và luôn thực hiện tốt Luật 

Giao Thông các bạn nhé. 

Chương trình mong rằng trong năm học mới này các bạn sẽ cố gắng học 

thật tốt, chăm ngoan biết vâng lời cha mẹ, thầy cô...và đặc biệt là sôi nổi, nhiệt 

tình tham gia các phong trào của lớp cũng như của Liên đội để đội ta ngày càng 

đi lên nhé.! 

Nam:  Chương trình phát thanh măng non của liên đội Tiểu học Tân Tiến phát 

trên sóng FM của đài phát thanh truyền hình huyện Krông Păc hôm nay, đến đây 

là hết rồi. 

Nữ: Xin caùm ôn quyù vò vaø caùc baïn ñaõ laéng nghe chöông trình cuûa chuùng 

toâi. Thực hiện chương trình: Dẫn chương trình 2 bạn Yến Nhi, Nhật Trí; 

Cô tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Hoa Thúy cùng E kíp dàn dựng chương 

trình đài truyền thanh truyền hình huyện Krông Păc. Xin chaøo taïm bieät vaø 

heïn gaëp laïi các bạn trong chöông trình phaùt thanh laàn sau nheù! 

 

TPT Đội: Nguyễn Thị Hoa Thúy 

MC1: Nguyễn Thị Yến Nhi 

MC2: Lê Nhật Trí 


