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10 - 14/12 17 - 21/12

Khối 1

Grade 1

Bật nhảy

Jumping

Bật nhảy

Jumping

Khối 2

Grade 2

Trò chơi

Games

Trò chơi

Games

Khối 3

Grade 3

Vận động

Movement

Vận động

Movement

Khối 4

Grade 4
Vovinam Vovinam

Khối 5

Grade 5

Ném/Bắt

Catch/Throw

Ném/Bắt

Catch/Throw

Lịch học Giáo dục thể chất - Khối Tiểu học

Primary School Schedule





Tiêu điểm trong nội dung Chương trình Giáo dục thể chất

Spotlight on our Curriculum Units

Bóng đá là bộ môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới

và được chơi ở hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Việt

Nam.

Football is the most popular sport in the world, and is

played in many countries professionally, including

Vietnam.

Trong nội dung học về Bóng đá, học sinh sẽ được:

The following skills are covered in our football units:

● Tìm hiểu luật chơi/ Rules of the Game

● Rèn luyện kỹ năng chơi theo đội, nhóm/ Team play

● Học & rèn luyện dẫn bóng/ Dribbling

● Học & rèn luyện chuyền bóng/ Passing

● Học & rèn luyện giữ gôn/ Goalkeeping

● Học & rèn luyện sút bóng/ Shooting

● Học chiến thuật phòng thủ/ Defensive Strategy



Tiêu điểm trong nội dung Chương trình Giáo dục thể chất

Spotlight on our Curriculum Units

Bóng đá là một môn thể thao đồng đội, đòi hỏi

nhiều kỹ năng và sự phối hợp linh hoạt của mắt và

các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là đôi chân. Học

sinh sẽ được thực hành và phát triển kỹ năng đá

bóng thông qua nhiều bài tập khác nhau.

Football is a fast moving team sport that requires

excellent hand/eye coordination and skill. Our

students will work through many drills in order to

develop their football skills.





VINSCHOOL PE TEACHERS
Thầy Hồ Huy Toàn, Giáo viên Giáo dục thể chất - Trường Tiểu

học Vinschool Times City.

Thầy Toàn rất yêu thích bộ môn bóng chuyền và các môn điền

kinh. Thầy rất yêu mến các bạn nhỏ và đó cũng chính là động lực

lớn nhất để thầy trở thành một Giáo viên Tiểu học.

Thầy Huỳnh Trung Hiếu, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường

Tiểu học Vinschool Central Park.

Thầy Hiếu rất đam mê nhảy Hiphop và bộ môn Bóng đá. Niềm vui mỗi

ngày đến trường của thầy là được cùng các bạn nhỏ tập luyện thể dục,

thể thao.

Thầy Nguyễn Trường Giang, Giáo viên Giáo dục thể chất -

Trường Trung học Vinschool Times City.

Thầy là huấn luyện viên đội tuyển Bóng chuyền của Trường Trung

học Vinschool Times City.Thầy Giang mong muốn truyền cảm

hứng chơi thể thao đến các bạn học sinh.



VINSCHOOL PE TEACHERS
Mr. Ho Huy Toan, P.E Teacher at Vinschool Times City Primary

School.

His favorite sports are volleyball and running. He loves all the kids

which is the reason why he wanted to be a primary teacher.

Mr. Huynh Trung Hieu, P.E Teacher at Vinschool Central Park

Primary School.

He has a great passion for Hiphop and Football. Being able to exercise

and do physical health training with the students everyday is his

happiness.

Mr. Nguyen Truong Giang, P.E Teacher at Vinschool Times

City High School.

He is the Coach of Volleyball Team of Vinschool Times City High

School. He always wants to inspire all the students to play sports.





12 trong số 20 vận động 

viên chạy bền tốt nhất 

thế giới đến từ Kenya, 

Châu Phi.

Những thông tin thú vị về chạy bộ

từ Tiến sĩ lốc xoáy - Dr. Tornado

Chạy bộ rất tốt cho tim

mạch và cơ bắp. Đồng

thời, chạy bộ cũng

giúp đốt cháy rất nhiều

calo.

Nguyên nhân lớn nhất 

của các chấn thương 

khi chạy là giày kém 

chất lượng hoặc không 

phù hợp.

Hơn 1 tỷ đôi giày chạy

bộ được bán ra trên

khắp thế giới mỗi năm.

Người lớn tuổi nhất

tham gia thi đấu trong

các cuộc đua marathon

là 100 tuổi.

Trong một cuộc khảo 

sát 1000 vận động viên 

điền kinh, có đến 65% 

vận động viên chia sẻ 

rằng chuối là thực phẩm 

yêu thích của họ trước 

khi chạy.



12 out of 20 of the 

best distance 

runners in the world 

live in Kenya, Africa.

Facts about running from 

Dr. Tornado

Running is great for 

your heart and your 

muscles, and burns a 

lot of calories.

The greatest 

threat of injury 

when running 

is bad shoes.

Over 1 billion pairs of 

running shoes are 

sold in the world 

every year.

The oldest person to 

compete in a 

marathon was 100 

years old.

In a survey of 1000 

runners, 65% said 

that bananas are their 

favorite pre-run 

snack.





10 - 14/12 17 - 21/12

Khối 6

Grade 6

Kiểm tra thể lực

Fitness Testing

Trò chơi

Games Week

Khối  7

Grade 7

Cầu lông

Badminton

Cầu lông

Badminton

Khối  8

Grade 8

Trò chơi

Games

Trò chơi

Games

Khối 9

Grade 9

Bóng đá

Football

Bóng đá

Football

Lịch học Giáo dục thể chất - Khối THCS

Middle School Schedule





10-14/12 17-21/12

Khối 10

Grade 10

Bóng rổ

Basketball

Bóng rổ

Basketball

Khối 11

Grade 11

Bóng ném

Handball

Bóng ném

Handball

Khối 12

Grade 12

Kiểm tra thể lực

Fitness Testing

Điền kinh

Track and Field

Lịch học Giáo dục thể chất - Khối THPT
High School Schedule









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.



Top Excuses For 

Missing PE Class…..

Student’s funny excuses for 

missing PE Class:

● Too hot

● Too cold

● I forgot my PE clothes

● I will get sick if I play

● I have to finish my 

homework for my others 

class

● I am shy and I don’t want 

my friends to see

● My shoes are new and i 

don’t want to get them dirty

● My mom said I shouldn’t 

do this sport

● I am not athletic so I don’t 

need to try

● I don’t want to get injured 

so it is safer if I just watch

● I just ate

● I’m hungry and I haven’t 

eaten

● I’m sad today

● I can’t swim because i 

don’t want to get my hair 

wet

Parents, please help us by:

● Encouraging your child to 

always try their best in 

every PE activity.

● If your child is sick, please 

send a note to the teacher 

from a parent with 

permission to miss PE 

class. If a student does not 

have a note, they will be 

expected to participate.

● Taking part in the healthy 

living homework students 

will have once a month.

● Keeping in contact with 

your child’s teachers 

regarding their progress in 

PE.

● Making sure your child is 

living a healthy and active 

lifestyle at home. 

Benefits of Exercise:

● It Can Make You Feel 

Happier. 

● It Can Help With Weight 

Loss. 

● It Is Good for Your 

Muscles and Bones. 

● It Can Increase Your 

Energy Levels. 

● It Can Reduce Your Risk 

of Chronic Disease. 

● It Can Help Skin Health

● It Can Help Your Brain 

Health and Memory.

● It can help with Relaxation

and Sleep Quality.

● It can Reduce Pain

● Helps Regulate food 

Digestion.



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

We would love to hear from you! If you have a question that you would

like to ask, or a comment about our new PE program, feel free to

contact us at info@vinschool.com

mailto:info@vinschool.com
mailto:info@vinschool.com

