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Trẻ em mầm non là tương lai của đất nước, đất nước có giàu mạnh, phồn vinh là 

nhờ vào thế hệ trẻ. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu, chính vì 

vậy, phải chăm sóc giáo dục trẻ thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi mầm non. Vì 

mục tiêu của Giáo dục mầm non là: Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt như phát triển về thể chất, tình cảm, 

trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách con người. Lĩnh vực 

phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển 

toàn diện của trẻ. Các năng lực tình cảm và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả 

học tập và phát triển của trẻ, đó là nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhận thức ở 

trẻ em cũng như khả năng tham gia hiệu quả vào các công việc hay trách nhiệm của 

trẻ đối với xã hội. 

Không biết từ bao giờ chú bộ đội luôn luôn là hình ảnh sáng đẹp, cuốn hút bao 

trẻ thơ. Hầu như các con chỉ thấy được chú bộ đội qua tranh ảnh, trên tivi, qua câu 

chuyện, bài thơ của cô và mẹ mà các con đã cảm phục đến vậy, chú dũng cảm để bảo 

vệ tổ quốc chú chiến đấu để đuổi giặc ngoại xâm. Hết chiến tranh khi quê hương 

không còn tiếng súng các chú  lại trở về với đời thường, tăng gia sản xuất, xây dựng 

đất nước. Dù ở đâu, cương vị nào, đã khoác trên mình màu xanh áo lính các chú đều 

biết trân trọng, biết sống và cống hiến cho tổ quốc. Bao nhiêu công lao vất vả như vậy 

nên chúng em biết ơn sự hi sinh ấy rất nhiều. Hiểu được điều này, trường mầm non 

Liên Hiệp tổ chức “ngày hội thể thao” chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân 

Việt Nam 22/12 qua đó, để các con thể hiện sự biết hơn của mình đối với chú bộ đội, 

hơn nữa, được trải nghiệm qua những bài tập thể thao, các con càng hiểu hơn rằng để 

có một sức khỏe tốt, mạnh mẽ, dẻo dai như các chú bộ đội các con sẽ phải cố gắng 

luyện tập thật nhiều, đồng thời, đây cũng là cơ hội để các con được “phát triển tình 

cảm, kỹ năng xã hội” biết lắng nghe, hợp tác, quan tâm giúp đỡ bạn bè và mọi người 

xung quanh. 
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