
DANH SÁCH 50 TRÒ CHƠI DÀNH CHO TRẺ EM 

 1. Khu chơi liên hoàn trong nhà 

  2. Khu chơi tạo hình: tô tượng, tô tranh, ghép hình 

  3. Khu chơi hướng nghiệp 

  4. Khu làm bánh 

  5. Khu xay bột, giã gạo nấu ăn 

  6, khu chơi nước, hồ bơi 

  7. Khu chup ảnh 3D kỳ quan thế giới 

  8. Làng Âu Cơ 

  9. Cầu Tình yêu 

 10. Lâu đài cổ tích 

 11. Khu khám phá khoa học: làm nước rửa tay, làm sáp thơm, nước rửa chén 

 12. Khu làm thiệp, làm bao lì xì 

 13. Khu trò chơi dân gian: kéo mo cau, quay số trúng thưởng, ném vòng trúng thưởng 

 14. Đường dù 7 sắc cầu vồng  

  15. Cầu săn mây 

  16. Đạp xe đạp đôi, xe đạp 3, xích lô 

  17. Khu làm bánh  

  18. Khu xay bột , giã gạo nấu ăn 

  19. Khu chơi nước, hồ bơi 

  20. Khu chup ảnh 3 D kỳ quan thế giới 

  21. Làng Âu Cơ 

  22.Cầu Tình yêu 



  23. Lâu đài cổ tích 

  24. Khu khám phá khoa học : làm nước rua tay, làm sáp thơm, nước rửa chén 

  25. Khu làm thiệp 

  26. Khu trò chơi dân gian: kéo mo cau, quay số trúng thưởng, ném vòng trúng thưởng 

  27. Vườn rau 

  28. Vườn cây ăn trái 

  29. Đi cầu khỉ 

  30. Chèo  xuồng 

  31. Cho cá ăn xem cá múa  

  32. Hái sen 

  33. Cấy lúa 

  34. Câu cá  

  35. Lội ao lưới cá bắt cá  

  36. Trồng rau củ quả , hoa 

  37. Tham quan vườn thú  

  38.  Lùa vịt 

  39. Tham quan nông trai gia câm gia súc  

  40. Vườn lan , vườn hồng , vườn hoa cánh bướm, hoa 10 giờ 

  41. Tắm mưa 

  42. Múc nước giếng, gánh nước  

  43. Làm ca sĩ  

  44. Năm võng thư viện đoc sách 

  45. Tagzan 

  46. Trải nghiệm nấu ăn 

  47. Đường nón lá bài thơ 



 48. Đường ngôi sao danh vọng 

 49.. Bãi cát cắm trại 

 50. Khu dựng lều 

 


