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CUỘC THI “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

MÔ HÌNH MẢNG XANH TRÊN KHÔNG 

 

I. Thông tin cá nhân 

 1. Tên tổ chức/cá nhân: Chi đoàn trường Mầm non Măng non II Quận 10 

2. Mô tả tổ chức 

- Mô hình “Mảng xanh trên không” của Chi đoàn trường MN Măng non II 

Quận 10 được thực hiện từ tháng 11/2018 với mục đích tạo môi trường thân thiện 

trong khuôn viên trường học, nâng cao giáo dục trong các hoạt động bảo vệ môi 

trường cho trẻ, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, tạo bầu không khí trong lành, 

môi trường xanh, sạch, đẹp. Mặt khác giúp các bạn đoàn viên, các em nhỏ thư giãn 

sau những giờ học tập căng thẳng đồng thời tạo nên sự gần gũi của các bạn đoàn 

viên, các em học sinh đối với thiên nhiên. 

- Được sự chỉ đạo của Chi bộ Măng non II các đoàn viên trong Chi đoàn tích 

cực 

chủ động trong từng hoạt động như: 

+ Kêu gọi phụ huynh ủng hộ cây cảnh, cây hoa, cây cho quả, các loại rau, hạt 

giống....Tổ chức cho các bạn đoàn viên gieo hạt, trồng cây trong những chậu nhựa. 

+ Vận động toàn thể giáo viên thông báo, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và 

trẻ mẫu giáo thu gom các loại rác tái chế để giáo viên làm các chậu cây, thùng rác, ky 

hốt rác….góp phấn bảo vệ môi trường. 

+ Tuyên truyền vận động các đoàn viên thu gom các loại rác tái chế như: Lon 

nước, chai nhựa, bình nhựa, muỗng nhựa, nắp chai… để tái chế và làm thành các 

chậu cây có nhiều dạng hình khác nhau, góp phấn bảo vệ môi trường. 

+ Phân công các đoàn viên, giáo viên cùng nhau hỗ trợ tưới và chăm sóc cây 

sau khi trồng xong. 

- Đoàn viên Chi đoàn thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ Hai xanh” trong 

đoàn viên chi đoàn và các cháu mẫu giáo với các hoạt động như:  

+ Vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây, nhặt lá vàng…. 

+ Hướng dẫn, tổ chức cho các bé nhặt lá vàng, tưới cây, bón phân, xới đất cho   

cây. 

 + Giáo dục cho học sinh hiểu về việc tại sao phải gom rác tái chế? Có ý nghĩa 

như thế nào đối với bản thân trẻ và với môi trường. Giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo 

vệ và yêu thương cây cối. 
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- Tuyên truyền phát động trong toàn thể CB-GV-NV và cha mẹ học sinh tham 

gia sáng tác các bài thơ, vè, bài hát về bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, sử 

dụng rác tái chế…. 

- Tổ chức cho các trẻ vẽ tranh tuyên truyền và bảo vệ môi trường. 

- Giáo viên đã tận dụng hiệu quả các bài hát, bài thơ, bài vè; các hình ảnh bài 

tập, trò chơi… có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện nước, giáo 

dục giảm tải sử dụng túi nilong, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường, biển, hải 

đảo do CBQL-GV của trường sáng tác để đưa vào chương trình dạy trẻ và tuyên 

truyền với cha mẹ học sinh cùng phối hợp giáo dục trẻ. Các bài hát, bài thơ, bài vè… 

có nội dung giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, nước; giáo dục bảo vệ tài 

nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục hạn chế sử dụng túi nilong; hạn chế sử 

dụng chất thải nhựa, chính vì vậy các bài hát, bài vè, bài thơ… do CB-GV nhà trường 

sáng tác để dạy trẻ. 

- Tuyên truyền trong CB-GV-NV và cha mẹ học sinh có ý thức trong việc bảo 

vệ môi trường, tiết kiệm điện nước khi sử dụng, sử dụng các nguyên vật liệu mở như 

chai, lọ, bình nhựa, võ bánh xe…. làm các chậu cây đã mang lại hiệu quả cao. Tiết 

kiệm khinh phí cho nhà trường và tạo môi trường vườn cây, vườn hoa…làm phong 

phú, đa dạng giúp trẻ hứng thú hơn khi quan sát, khám phá, tham quan vườn cây, 

vườn hoa của trường.   

- Phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện tốt các chuyên đề có nội dung giáo 

dục bảo vệ môi trường; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức các hoạt động, các ngày 

hội, hội thi như: Ngày Chủ nhật xanh; ngày hội “Chung tay bảo vệ môi trường”; hội 

thi “Làm các chậu cây, hoa từ các nguyên vật liệu mở”; hội thi “Sáng tác các bài hát, 

bài thơ, bài vè, câu truyện có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường”…. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường qua 

bảng tin của trường, lớp, qua các buổi họp cha mẹ học sinh, qua các hình ảnh hoạt 

động của cô và trẻ. Tuyên truyền phối hợp với gia đình, nhà trường và cộng đồng 

trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và giáo dục tài nguyên, môi 

trường biển, hải đảo và giảm sử dụng túi nilong…. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền mô hình được giới thiệu thông qua các hình 

ảnh thực hiện phong trào Xây dựng “Trường học xanh” trên website của đơn vị, trên 

các trang facebook, zalo của cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. 

- Công trình “Mảng xanh trên không” tại lầu 2 và sân thượng vẫn được nhà 

trường duy trì, phát triển, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng, trong cha 

mẹ học sinh thông qua Website của đơn vị, thông qua mạng Zalo, Facebook của cá 

nhân, nhóm, lớp, cha mẹ học sinh… nhằm góp phần tuyên truyền nội dung giáo dục 

bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường giáo dục luôn “Xanh – sạch – đẹp – an 

toàn” đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi, khám phá của trẻ và đáp ứng đầy đủ 

các mục tiêu chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non hiện nay. 
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3. Thông tin liên hệ:  

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Phúc 

- Điện thoại: 0329327985 

-  Địa chỉ liên hệ: 36 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh. 

II. Thông tin về mô hình “Mảng xanh trên không”. 

1. Tên mô hình dự thi: Mô hình “Mảng xanh trên không”. 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2018 đến nay. 

3. Địa điểm thực hiện: Vườn cây tại trường Mầm non Măng non II Quận 10. 

4. Thông tin tam khảo: Clip gửi kèm  

5. Mô tả chi tiết: 

- Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao. 

Nhưng  song song với nó là những tác hại vô hình nhưng để lại hậu quả vô cùng 

quan trong đối với môi trường do ý thức không tốt của một số con người mà môi 

trường ngày càng trở nên ô nhiểm nặng nề, gây nguy hiểm nghiêm trong đến sự sống 

của chúng ta. 

- Đối với một ngôi trường Mầm non, việc quan trọng nhất chính là giáo dục trẻ 

trở thành nguồn nhân tốt cho Xã hội. Vì thế nhằm tạo môi trường thân thiện trong 

khuôn viên trường học, nâng cao giáo dục trong các hoạt động bảo vệ môi trường 

cho các bé để các con có nhận thức đúng đắn từ lúc nhỏ, hạn chế được rác thải nhựa 

ra môi trường, tạo bầu không khí trong lành, môi trường xanh, sạch, đẹp. Mặt khác 

giúp các bạn đoàn viên, các em nhỏ thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng đồng 

thời tạo nên sự gần gũi của các bạn đoàn viên, các em học sinh đối với thiên nhiên. 

Chi đoàn mầm non Măng Non II đã chủ động đề ra công trình thanh niên và thực 

hiện mô hình “Mảng xanh trên không” từ tháng 11 năm 2018. Được sự hỗ trợ nhiệt 

tình từ Ban giám hiệu nhà trường, có khuôn viên thoáng mát, vườn cây cho trẻ được 

quan sát và chăm sóc, sự hỗ trợ đồng lòng của phụ huynh học sinh trong việc thực 

hiện công trình “Mảng xanh trên không” và các Đoàn viên trong Chi đoàn luôn có 

tinh thần tự giác, trách nhiệm cao khi thực hiện công việc. Chính vì vậy mô hình 

“Mảng xanh trên không” được duy trì đến bấy giờ. Các bé có thể hiểu được tầm quan 

trọng của cây xanh đem lại, biết phân biệt được các loại rác, đặc biệt là rác tái chế vì 

con có thể giúp các cô và gia đình tạo ra các sản phẩm đơn giản nhưng lại gần gũi 

với bản thân. Trường học trở nên mát mẻ, sinh động nhưng không thiếu phần xanh, 

sạch, đẹp và bầu không khí trong lành tạo tinh thần thoải mái, phấn khích của các bé 

và các giáo viên trong trường học khi được ngắm nhìn những hàng cây đang ngày 

lớn lên và phát triển tươi tốt, được chăm sóc cây xanh từ các bình tưới nước, xẻn hốt 

rác, thùng rác... có hình hài các con vật ngộ ngĩnh, đáng yêu do chính tay các cô Chi 

đoàn tạo ra. Các bé luôn thích thú khi được lên vườn cây, biết yêu thương, chăm sóc 

cây cối xung quanh của mình. Các bạn Đoàn viên phát huy được tinh thần xung kích, 

sáng tạo trong việc trồng cây trên những nguyên vật liệu mở gần gũi nhằm tạo môi 
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trường xanh, đẹp trong khuôn viên nhà trường. Hạn chế được rác thải ra môi trường 

bằng việc tái sử dụng các loại rác trong việc trồng và chăm sóc cây, tạo được bầu 

không khí trong lành, góp phần xây dựng nét đẹp cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong 

nhà trường. 

- Cũng chính nhờ sự nỗ lực không ngừng, tích cực tự giác và sáng tạo trong 

từng hoạt động, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, 

tận dụng rác tái chế. Chi đoàn Măng non II đã đạt được giải I tuần 2 hội thi “Tuổi trẻ 

ứng phó với biến đổi khí hậu” do Trung Ương Đoàn tổ chức. (Tháng 8/2019). 

Thuyết minh Bài dự thi: Ý tưởng xanh vì thành phố An lành 

https://www.youtube.com/watch?v=IaMe8dCjZTg 

 

 

 

 

 

 


