




Lợi ích của việc rèn luyện thể chất

Cùng nhìn vào hình ảnh so sánh giữa 2 bộ não khi cơ thể không vận

động và sự thay đổi chỉ sau 20 phút đi bộ, khu vực màu xanh dương là

các vùng não không hoạt động. Khi trẻ vận động, não bộ được kích thích

và phát triển tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao nhiều nghiên cứu gần đây

đã chỉ rằng việc rèn luyện, tăng cường thể lực giúp nâng cao trí tuệ.

Hình ảnh não bộ khi cơ thể 
không vận động

Sự thay đổi sau 
20 phút đi bộ





Ngày 17 - 21/09 Ngày 24 - 28/09

Lớp 1 Ném - Bắt Ném - Bắt

Lớp 2 Bật nhảy Bật nhảy

Lớp 3 Trò chơi Trò chơi

Lớp 4 Vận động Vận động

Lớp 5 Vovinam Vovinam

Nội dung môn học Giáo dục thể chất
Khối Tiểu học



VINSCHOOL PE TEACHERS

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang, Giáo viên Giáo dục Thể chất Trường Tiểu học 
Vinschool Times City.
Cô Trang rất yêu quý các bạn nhỏ và cùng các bạn tham gia các hoạt động 
thể chất, đặc biệt là bộ môn Nhảy - Dance.

Thầy Trương Văn Tiến, Giáo viên Giáo dục Thể chất Trường Tiểu học 
Vinschool Times City.
Thầy Tiến chia sẻ: “Niềm đam mê của tôi đó chính là được giảng dạy bộ môn 
Giáo dục thể chất cho các bạn học sinh.”

Thầy Trịnh Thanh Ba, Giáo viên Thể chất Trường Tiểu học Vinschool 
Green Bay.
Thầy Ba rất yêu thích bơi lội. Là một giáo viên, thầy luôn mong muốn các 
học sinh phát triển toàn diện cả Đức - Trí - Thể - Mĩ.



Gừng có thể giúp giảm 

25% các cơn đau cơ 

bắp do tập luyện thể 

thao.

Những thông tin thú vị từ 

Tiến sĩ Lốc xoáy – Dr. Tornado

Táo có thể nổi trên mặt 

nước vì nó được cấu tạo 

bởi 25% không khí.

Chanh chứa nhiều đường 

hơn dâu tây.

Quả bơ chứa hàm 

lượng protein cao 

nhất trong tất cả 

các loại trái cây.

Khi thả trứng vào nước, 
những quả trứng mới sẽ 
chìm, còn những quả 
trứng bị hỏng hoặc để 
lâu sẽ nổi.

Hàm lượng Vitamin C 

chứa trong một bông 

cải xanh nhiều gấp 2 

lần trong một quả cam.









Gửi Ts. Tornado,

Con tôi thường chơi ngoài trời nóng, sau đó lại vào phòng điều hòa. 
Mọi người nói rằng trẻ em có thể bị ốm nếu hoạt động như vậy.

Điều này có đúng không?
(Phụ huynh Trường Tiểu học Vinschool Green Bay)

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Nguyên nhân mắc bệnh là do trẻ tiếp xúc với các tác nhân

như vi khuẩn, vi-rut gây bệnh. Bản thân việc di chuyển giữa các 
môi trường có nhiệt độ nóng và lạnh khác nhau, hay việc tóc ướt 

sau khi bơi không phải là nguyên nhân làm trẻ bị ốm.

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã gửi câu hỏi.

Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến môn học Giáo dục thể chất, hãy gửi 
email cho Nhà trường và câu trả lời có thể sẽ xuất hiện trong bản tin tiếp theo.





Ngày 17-21/09 Ngày 24-28/09

Lớp 6 Kiểm tra thể lực Trò chơi

Lớp 7 Bóng rổ Bóng rổ

Lớp 8 Bóng đá Bóng đá

Nội dung môn học Giáo dục thể chất 
Khối THCS



BÓNG NÉM



VINSCHOOL PE TEACHERS
Thầy Nguyễn Hồng Cường, Giáo viên Giáo dục thể chất, 

Trường Trung học Vinschool Times city. Thầy Cường là Huấn 

luyện viên đội tuyển bóng rổ của trường. Ngoài ra, thầy 

Cường còn yêu thích bộ môn cầu lông.

Thầy Hoàng Trạch Minh, Giáo viên Giáp dục thể chất, Trường 

Tiểu học Vinschool Gardenia.

Thầy Minh rất yêu quý các bạn nhỏ và bộ môn bóng đá.

ThầyTrần Phước, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường 

Tiểu học Vinschool Central Park. 

Niềm vui của thầy là được cùng các bạn học sinh tham gia 

các hoạt động rèn luyện thể chất mỗi ngày.



BÓNG CHUYỀN



Ngày 17-21/09 Ngày 24-28/09

Lớp 9 Bơi Bơi

Lớp 10 Vovinam Vovinam

Lớp 11 Bóng chuyền Bóng chuyền

Lớp 12 Kiểm tra thể lực Trò chơi

Nội dung môn học Giáo dục thể chất
Khối THPT





Top Excuses For 

Missing PE Class…..

Những lý do hài hước mà 
Học sinh thường đưa ra để 
không tham gia lớp học thể 
chất:

● Con cảm thấy quá nóng/ 
quá lạnh.

● Con để quên áo đồng 
phục.

● Con cảm thấy ngại và 
không muốn bạn bè nhìn 
thấy mình mặc đồ bơi.

● Con sợ làm bẩn đôi giày 
mới.

● Mẹ con bảo không nên 
chơi môn thể thao đó.

● Con không giỏi thể thao 
nên con không cần phải cố 
gắng.

● Con không muốn bị đau 
nên chỉ muốn đứng xem 
cho an toàn.

● Con vừa ăn xong.
● Con đói và chưa ăn gì.
● Con không muốn làm ướt 

tóc nên con không muốn 
bơi.

Phụ huynh vui lòng hỗ trợ 
Nhà trường bằng cách:

● Khuyến khích con luôn cố 
gắng hết mình trong mọi 
hoạt động thể chất.

● Nếu con bị ốm, Phụ huynh 
vui lòng thông báo cho 
Giáo viên để cho phép con 
nghỉ tiết học GDTC. Nếu 
Giáo viện không nhận 
được thông tin từ phía phụ 
huynh thì học sinh vẫn 
được yêu cầu tham gia lớp 
học.

● Tham gia cùng con làm bài 
tập về nhà ở nội dung 
Sống lành mạnh - mỗi 
tháng 1 bài về nhà.

● Giữ liên lạc với Giáo viên
Thể chất để biết được tiến 
bộ của con.

● Đảm bảo các con có một 
lối sống lành mạnh và tích 
cực ở nhà.

Lợi ích của việc tập thể dục:

● Khiến bạn cảm thấy hạnh 

phúc hơn. 

● Có thể giúp giảm cân. 

● Tốt cho cơ bắp và xương. 

● Tiếp thêm năng lượng cho 

cơ thể. 

● Làm giảm nguy cơ mắc các 

bệnh mãn tính. 

● Giúp da khỏe mạnh hơn. 

● Tốt cho não bộ và trí nhớ. 

● Giúp thư giãn và cải thiện 

chất lượng giấc ngủ.

● Giúp giảm đau.

● Hỗ trợ hoạt động của hệ 

tiêu hóa.



Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, Vinschool áp dụng chương trình Giáo dục Thể chất của bang Ontario,

Canada. Chương trình chú trọng 3 nội dung: Sống tích cực, Sống khỏe mạnh và Năng lực vận động.

Mời Quý Phụ huynh cùng xem video clip về Chương trình Giáo dục thể chất của Vinschool với những

chia sẻ từ Thầy Scott Anthony Neufeld – Giám đốc chương trình Giáo dục Thể chất Vinschool và những

cảm nhận của Học sinh, Giáo viên sau 1 tháng học đầu tiên để hiểu hõ hơn về chương trình. XEM TẠI ĐÂY

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT CỦA VINSCHOOL

http://vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/thu-vien-video/chuong-trinh-giao-duc-the-chat-cua-vinschool-736.aspx
http://vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/thu-vien-video/chuong-trinh-giao-duc-the-chat-cua-vinschool-736.aspx
http://vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/thu-vien-video/chuong-trinh-giao-duc-the-chat-cua-vinschool-736.aspx


Nếu Quý Phụ huynh muốn biết thêm thông tin

về Chương trình Giáo dục thể chất của Vinschool 

hoặc có những ý kiến đóng góp, chia sẻ, thắc mắc 

xin vui lòng gửi tới địa chỉ email:

info@vinschool.com

mailto:info@vinschool.com

