
TIỆC BUFFET - DÀNH CHO CÁC BÉ 

  

Bé đến trường mầm non, bên cạnh những hoạt động chuyên môn trường còn 

dạy bé tính tự lập và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Mà tiệc buffet (búp phê) là loại 

tiệc mà trẻ muốn ăn thức ăn - thức uống thì trẻ phải tự đi lấy và chọn món ăn ưa thích 

cho trẻ. Do vậy tổ chức tiệc búp phê cho bé là cần thiết. 

Ăn búp phê đã trở thành một văn hóa độc đáo, nơi mọi người hoàn toàn tự 

phục vụ bữa ăn của mình và tùy thích lựa chọn món ăn, khiến bữa ăn hấp dẫn hơn. 

Để đảm bảo chuẩn phát triển cho bé, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động rèn kỹ 

năng sống cho trẻ bên cạnh các hoạt động chuyên môn, trường tổ chức búp phê cho 

trẻ để rèn luyện đức tính tự lập, tự lấy thức ăn và dạy cho trẻ không được bỏ thức ăn 

thừa. 

Việc tổ chức tiệc búp phê, cho trẻ ăn búp phê là một trong những hoạt động 

thiết thực, hiệu quả nhằm tạo dựng cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết ngay từ khi 

còn nhỏ. Thông qua việc này rèn luyện cho trẻ tính nhẫn nại và xếp hàng đợi tới lượt 

mình. Hơn nữa, tổ chức cho trẻ ăn búp phê còn giúp trẻ giao lưu, trao đổi trò chuyện 

với nhau về các món ăn, cách ăn, cách sử dụng dụng cụ ăn, uống. Qua đó dạy trẻ thói 

quen tự phục vụ, tự lựa chọn giúp trẻ thêm mạnh dạn, tự tin giao tiếp, ứng xử tạo tiền 

đề cho sự phát triển của trẻ một cách toàn diện. 

Từ mục đích, ý nghĩa trên ngày 10/7/2020 kết thúc Chương trình năm học 2019 

- 2020 trường Mẫu giáo phú An tổ chức liên hoan cuối năm cho trẻ trong toàn trường 

bằng bữa tiệc búp phê.  

  

Để tổ chức tốt thì các bé phải được các cô giáo dạy cho các kỹ năng tự phục 

vụ, các kỹ năng khi tham gia tiệc búp phê. 

 



     

 

    



 

 

Các bé được cô giáo hướng dẫn xếp hàng chờ tới lượt lấy đồ ăn; chọn thức ăn 

mình thích và một số bé nhỏ được cô giáo trợ giúp gắp những món ăn khó; những 

anh chị lớp lớn nhường các em bé lấy đồ ăn trước; không lấy nhiều một loại thức ăn; 

ăn hết phần thức ăn mình đã lấy, không để thức ăn thừa; khi cầm đĩa thức ăn trên tay, 

di chuyển chậm, cẩn thận để không va chạm vào người khác… 

    

 

Đây là hoạt động bổ ích, giúp cho các con ngay từ bậc đầu đời đã tiếp cận với 

văn hóa hiện đại, giúp trẻ tự tin hơn và có những kĩ năng sống, cách ứng xử văn minh 

lịch sự. 
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