




12 - 16/11 19 - 23/11

Khối 1 Vovinam Vovinam

Khối 2 Bắt/Ném Bắt/Ném

Khối 3 Bật nhảy Bật nhảy

Khối 4 Trò chơi Trò chơi

Khối 5 Vận động Vận động

Lịch học Giáo dục thể chất 

Khối Tiểu học





Spotlight on our Curriculum Units

Fitness Testing occurs three times a year in our PE 

program. We always remind our students that they 

are not in competition with each other, but only with 

themselves in order to improve their overall fitness 

levels.

The following skills are covered in our fitness 

testing:

● Push Ups

● Sit Ups

● Plank

● Sit and Reach (Flexibility)

● Long Distance Run (Endurance)

● Short Distance Run (Speed)

● Wall Sit (Leg Strength)

Fitness Testing occurs once at the start of the year, 

once around December, and once at the end of the 

year for all students in Grade 6-12.





VINSCHOOL PE TEACHERS

Thầy Lê Xuân Hùng, Giáo viên Giáo dục thể chất - Trường Tiểu học

Vinschool Times City.

Thầy Hùng rất thích chơi Bóng đá. Lý do lớn nhất thầy quyết định trở thành

một giáo viên tiểu học vì thầy rất yêu quý các bạn nhỏ.

Thầy Nguyễn Tường Khôi, Giáo viên Giáo dục thể chất - Trường THCS

Vinschool Times City.

Thầy Khôi rất đam mê bộ môn bóng rổ, hiện tại thầy là Huấn luyện viên Đội

tuyển bóng rổ nữ của Trường THCS Vinschool Times City, đội tuyển sẽ

tham gia giải đấu ASAC giữa các trường quốc tế tại trường quốc tế

Northbridge tại Phnôm Pênh, Campuchia.

Thầy Đỗ Xuân Thành, Giáo viên Giáo dục thể chất - Trường Tiểu học

Vinschool Central Park.

Thầy Thành yêu thích các bộ môn võ thuật, niềm vui khi đến trường của 

thầy là được cùng các bạn học sinh học tập và rèn luyện thể chất mỗi 

ngày.





Đường được tìm thấy trong 

nhiều loại thực phẩm như 

nước ngọt có ga, các loại 

nước sốt, bánh quy giòn, 

bánh mì,...

Những thông tin thú vị về Đường

đến từ Tiến sĩ lốc xoáy - Dr. Tornado

Vị ngọt của đường là vị 

duy nhất mà con người 

muốn nếm thử từ khi 

mới sinh ra.

Chanh chứa nhiều 

đường hơn dâu tây.

Các quốc gia thường tiêu 

thụ khoảng 70% lượng 

đường của nước mình 

sản xuất ra. Có hơn 100 

quốc gia sản xuất đường 

với mục đích thương mại.

Hai trăm năm trước, 1

người Mỹ trung bình chỉ

ăn 2 pound đường mỗi

năm. Hiện tại, con số

này lên tới gần 152

pound.

Tiêu thụ quá nhiều 

đường có thể làm tăng 

nguy cơ mắc các bệnh 

tim mạch.





Vào cuối mỗi tiết học, Giáo viên sẽ đưa ra một vấn đề liên quan đến nội dung bài học để các

em học sinh cùng ngồi suy ngẫm, thảo luận và chia sẻ ý kiến. Hoạt động này giúp các con củng

cố thêm kiến thức, hiểu biết về sức khỏe, vận động,... Các con đều rất hào hứng tham gia hoạt

động mới mẻ này trong các giờ học Giáo dục thể chất.







12 - 16/11 19 - 23/11

Khối 6 Bơi Bơi 

Khối 7 Vovinam Vovinam

Khối 8 Cầu lông Cầu lông

Khối 9 Bóng rổ Bóng rổ

Lịch học Giáo dục thể chất 

Khối THCS
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Khối 10 Bóng đá Bóng đá

Khối 11 Trò chơi Trò chơi

Khối 12 Bóng ném Bóng ném

Lịch 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

