




Lựa chọn giày phù hợp với các hoạt động thể chất

của học sinh

Trong các lớp học Giáo dục thể chất, học sinh được tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau. Đảm 

bảo an toàn của học sinh luôn là ưu tiên số 1. Việc lựa chọn 1 đôi giày thể thao phù hợp rất quan 

trọng, giúp bảo vệ bàn chân của học sinh trong khi tham gia hoạt động vận động. Vì vậy, Phụ 

huynh hãy chọn cho các con những loại giày có phần lót giày mềm và phần bảo vệ mắt cá chân 

tốt. Việc bảo vệ đôi chân tốt đồng thời sẽ giúp cho các con lớn lên khỏe mạnh.

Lưỡi giày để bảo vệ 

mu bàn chân

Dây giày để giữ giày 

chắc chắn trên chân

Phần bảo vệ gót chân

Phần bảo vệ cho 

các ngón chân

Giày thoáng khí và 

co giãn tốt

Lót giày mềm để bảo vệ 

lòng bàn chân trong 

quá trình vận động

Laces to tighten 

shoe to footLaces to tighten 

shoe to foot

Phần bảo vệ mắt cá chân



Dưới đây là một vài ví dụ về các loại giày/ dép phù hợp và không phù hợp. Trong

tiết học Giáo dục thể chất, những học sinh đi giày không phù hợp sẽ không được

tham gia lớp học để đảm bảo an toàn cho các con. Vì vậy, Phụ huynh hãy nhắc các

con lựa chọn một đôi giày phù hợp để tham gia các tiết học Giáo dục thể chất.





Ngày 01 - 05/10 Ngày 08 - 12/10

Khối 1 Bật nhảy Bật nhảy

Khối 2 Trò chơi vận động Trò chơi vận động

Khối 3 Vận động Vận động

Khối 4 Vovinam Vovinam

Khối 5 Ném/bắt Ném/bắt

Nội dung môn học Giáo dục thể chất

Khối Tiểu học



Tiêu điểm trong nội dung Chương trình Giáo dục thể chất

Trò chơi vận động là một phần quan trọng của

chương trình Giáo dục thể chất. Thông qua các trò

chơi, học sinh được học và củng cố các kỹ năng,

kỹ thuật vận động và hợp tác, làm việc nhóm. Các

trò chơi được thiết kế, điều chỉnh nhằm thúc đẩy

sự phát triển về thể chất và kỹ năng vận động của

cơ thể qua từng giai đoạn.

Giáo viên luôn cập nhật và chỉnh sửa nội dung của

các trò chơi để đáp ứng sự phát triển kỹ năng, tình

trạng thể chất của học sinh mỗi lớp.

Các trò chơi có thể có sự thay đổi về:

● Không gian diễn ra trò chơi

● Số lượng và loại dụng cụ sử dụng

● Thời gian chơi

● Số lượng thành viên trong mỗi nhóm

Tất cả các khối (từ khối 1 đến khối 12) đều có 4

tuần cho nội dung Trò chơi vận động.



VINSCHOOL PE TEACHERS
Thầy Bàn Phúc Long, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học 

Vinschool Greenbay.

Là một giáo viên, thầy hy vọng có thể mang đến niềm vui, truyền cảm hứng 

về rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể thao cho các bạn nhỏ.

Thầy Trần Văn Lâm, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học 

Vinschool The Harmony.

Môn thể thao yêu thích của thầy là bóng rổ, thầy rất vui khi được gặp gỡ các 

con học sinh mỗi ngày và cùng các con tham gia các hoạt động thể chất.

Thầy Nguyễn Bảo Lộc, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học 

Vinschool Central Park.

Từ nhỏ thầy đã ước mơ trở thành giáo viên và bộ môn thể thao yêu thích của 

thầy là Bóng rổ.





Lớp da dày nhất nằm ở 

lòng bàn chân với độ

dày khoảng 1,4mm, lớp

da mỏng nhất là ở mí

mắt với độ dày khoảng

0,02mm.

Những thông tin thú vị từ 

Tiến sĩ lốc xoáy - Dr. Tornado

Da là bộ phận có bề 

mặt tiếp xúc lớn nhất 

trên cơ thể với diện tích 

khoảng 2 mét vuông.

Vi khuẩn trên da của 

mỗi người chúng ta 

nhiều hơn số lượng 

người trên trái đất.

Da chiếm 12-15% trọng 

lượng cơ thể.

Da người luôn tự thay 

mới sau khoảng 28 

ngày, các tết bào chết 

được thay thế bởi các 

tế bào mới.

Mỗi 6.5 cm2 bề 

mặt da có chứa 

630 tuyến mồ hôi 





Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi luôn dặn tất cả học sinh phải đội mũ khi vui chơi trong giờ giải lao hoặc tham gia các lớp học Giáo 

dục thể chất ngoài trời để bảo vệ cơ thể trước tác động của nhiệt độ và ánh nắng mặt trời. Giáo viên áp dụng 

quy định “không đội mũ, không chơi” để nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của học sinh. Bố mẹ hãy chỉ cho 

các con biết tác hại của việc không đội mũ khi hoạt động lâu dưới ánh nắng mặt trời.

Cảm ơn Quý Phụ huynh!

Scott Neufeld - Giám đốc Chương trình Giáo dục thể chất của Vinschool





Gửi Ts. Tornado,

Những kỹ năng thể chất và kỹ năng kết hợp nào 

được dạy trong lớp Giáo dục thể chất cấp Tiểu học?

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Điều này phụ thuộc vào lứa tuổi và mức độ phát triển của học sinh. Trong

lớp Giáo dục thể chất, ban đầu, học sinh được học các kỹ năng vận động

cơ bản, sau đó học cách kết hợp các kỹ năng vận động này với nhau (lớp

2 đến lớp 4). Trong những năm tiếp theo, học sinh học cách kết hợp các

kỹ năng vận động ở mức độ phức tạp hơn. Những kỹ năng này được dạy

thông qua việc thực hành trong thực tế, vừa giúp học sinh rèn luyện kỹ

năng vừa tạo niềm vui trong học tập.

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.

(Phụ huynh Trường Tiểu học Vinschool Times City)
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Khối 6 Vovinam Vovinam

Khối  7 Bóng rổ Bóng rổ

Khối  8 Bóng đá Bóng đá

Nội dung môn học Giáo dục thể chất

Khối THCS









VINSCHOOL PE TEACHERS

Cô Trần Thanh Quý, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học 

VinschoolTimes City.

Cô Quý rất yêu thích bộ môn Dance. Thông qua các hoạt động thể chất, cô 

hy vọng các em học sinh có thật nhiều niềm vui và một sức khỏe dẻo dai.

Thầy Phan Đình Mạnh, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học

Vinschool Times City.

Thầy rất vui vì có cơ hội được dạy cho các em học sinh những môn thể thao 

mà thầy và các bạn cùng yêu thích.

Thầy Nguyễn Văn Thuận, Giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường Trung học

Vinschool Times City.

Thầy Thuận rất yêu thích bộ môn bơi và điền kinh.Thầy rất yêu quý các bạn 

học sinh và rất vui khi được cùng các bạn tập luyện các bộ môn thể thao tốt 

cho sức khỏe.
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Khối 9 Trò chơi vận động Trò chơi vận động

Khối 10 Bóng ném Bóng ném

Khối 11 Bóng chuyền Bóng chuyền

Khối 12 Bơi Bơi

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.







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

