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Sáng nay, thứ 5 ngày 19/5/2022, trường Mầm non Sơn Ca đã tổ chức Chung 

kết cuộc thi “Sơn Ca siêu đẳng” (dành cho học sinh khối MG Lớn) với sự tham 

gia của 30 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng loại đến từ 6 đội tuyển đại diện cho 

6 lớp MG Lớn trong trường. Đây là một sân chơi đầy trí tuệ, không kém phần gay 

cấn và vô cùng ý nghĩa mà Nhà trường đã dành cho các con học sinh khối MGL 

khi sắp chia tay trường Mầm non để bước vào môi trường Tiểu học. 

Đến dự vòng chung kết có các bác các cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, 

các cô giáo Khối MGL, các cô đại diện các tổ chuyên môn và đông đảo các bậc 

PH là trưởng Ban phụ huynh các lớp, các phụ huynh có con tham gia vòng chung 

kết “Sơn Ca siêu đẳng”. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí nóng bỏng hơn bao 

giờ hết. 

Các câu hỏi trong cuộc thi được đưa ra liên quan đến các kiến thức về toán, 

chữ cái, ATGT và các tình huống kỹ năng tự bảo vệ bản thân theo phương thức 

khó dần và loại trừ dần để thách thức khả năng tư duy, kỹ năng và sự nhanh nhẹn, 

phán đoán của các con.  

Sau câu hỏi số 10, một số bạn đã phải rời khỏi sàn thi đấu, nhờ có tiết mục 

vô cùng sôi động của Đội Cứu trợ mà tất cả các thí sinh đã có cơ hội quay trở lại 

sàn thi đấu 1 lần nữa. Tận dụng cơ hội hiếm có đó, các thí sinh đã rất tập trung và 

thi đấu hết mình. Cuộc thi diễn ra vô cùng gay cấn, Ban tổ chức đã phải sử dụng 

đến 7 câu hỏi phụ mới tìm ra đc Quán quân của cuộc thi. 

Cuối cùng, Ban giám khảo đã gọi tên thí sinh Nguyễn Lê Khánh My - Quán 

quân cuộc thi đến từ lớp MGL A4 trong sự vỡ òa hạnh phúc, hò reo nồng nhiệt 

của khán giả và các cô giáo. 

Cuộc thi diễn ra thực sự vui vẻ, bùng nổ và kịch tính, có những nụ cười đầy 

tự hào hạnh phúc và cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi. Nhưng dù sao, 

các con đã cố gắng hết mình, các con là những chiến binh chiến đấu vô cùng mạnh 

mẽ, thông minh và dũng cảm. Chương trình đã khép lại thật ý nghĩa và đầy cảm 

xúc! Hẹn gặp lại tất cả các con ở “Sơn Ca siêu đẳng’ các mùa tiếp theo. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại vòng Chung kết của cuộc thi:  



 

5 gương mặt tiêu biểu của lớp MGL A1 vào vòng chung kết 

 

 

5 gương mặt tiêu biểu của lớp MGL A2 vào vòng chung kết 



 

5 gương mặt tiêu biểu của lớp MGL A3 vào vòng chung kết 

 

 

5 gương mặt tiêu biểu của lớp MGL A4 vào vòng chung kết 



 

5 gương mặt tiêu biểu của lớp MGL A5 vào vòng chung kết 

 

 

5 gương mặt tiêu biểu của lớp MGL A6 vào vòng chung kết 



 

Các bạn nhỏ đã sẵn sàng bước vào cuộc thi 

 

 

Ngay từ những câu hỏi đầu tiên các bạn đã rất tập trung  

và thể hiện sự quyết tâm cao. 



 

Các đáp án được đưa ra kịp thời trước khi thời gian suy nghĩ kết thúc. 

 

 

Các thí sinh ngang tài ngang sức với rất nhiều các đáp án chính xác 



 

Ban giám khảo và khách mời không thể dời mắt khỏi cuộc thi. 

 

 

Những gương mặt xuất sắc nhất đã dần lộ diện sau câu hỏi số 10. 



 

 

 

2 gương mặt ngang tài ngang sức, trả lời đúng hết 20 câu hỏi của cuộc thi 

và đấu thêm 7 câu hỏi phụ. Cuộc thi vô cùng gay cấn. 



 

Thí sinh xuất sắc nhất - Quán quân của cuộc thi, bạn Khánh My - Lớp MGL A4 

 

 

BGK, khách mời và 30 gương mặt xuất sắc của cuộc thi “Sơn Ca siêu đẳng” 

mùa thứ nhất. 



 

 

 

Các bậc PH đến cổ vũ tinh thần cho các con học sinh. 


