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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Vinschool sử dụng chương trình Giáo dục Thể chất của bang Ontario, Canada.
Chương trình chú trọng 3 nội dung:

● Sống tích cực (rèn thái độ tích cực, tập thể dục điều độ, giữ an toàn).
● Sống khỏe mạnh (có kiến thức về sức khỏe, biết lựa chọn những gì tốt cho sức khỏe,

có các quan hệ lành mạnh).
● Năng lực vận động (có kiến thức cơ bản về vận động, thể chất và các môn thể thao).



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ở từng khối lớp, học sinh sẽ được học cả 6 lĩnh vực theo các hoạt động
đa dạng như: Thể dục, các môn Thể thao, Trò chơi, Giáo dục sức khỏe,
Hoạt động với nước, và Vận động. Trong một năm học, học sinh có thể
được trải nghiệm 5-7 loại hoạt động khác nhau.

Chương trình cho cấp Tiểu học tập trung vào việc học cách vận động cơ
thể một cách tích cực, trong đó tập trung vào phát triển các kỹ năng
vận động tinh. Chương trình của THCS tập trung vào các môn thể thao
đồng đội và phát triển tinh thần hợp tác. Chương trình của THPT cũng
sẽ tiếp tục hướng tới các môn thể thao đồng đội và phát triển kỹ năng
thi đấu cho học sinh.



KIỂM TRA THỂ LỰC

“Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất đó là khi bạn nhận ra cơ thể mình 
đang làm được những điều mà 2 tuần trước chưa thể làm được.”







CÁC LỚP HỌC THỂ CHẤT TRONG 
2 TUẦN TỚI (03/09 – 14/09)



Khối 1

VOVINAM

Một số hình ảnh

của học sinh Khối 1

tham gia lớp học

Thể chất với nội

dung Vận động

tuần trước.



Khối 2 NÉM & BẮT

Dưới đây là số

hình ảnh của học

sinh Khối 2 khi

tham gia lớp học

Thể chất với bộ

môn Vovinam tuần

trước.



BẬT NHẢYKhối 3

Một số hình ảnh

của học sinh Khối 3

khi tham gia lớp

học Thể chất với

nội dung Ném và

bắt tuần trước.



NHẢY DÂY RẤT TỐT CHO TIM VÀ CƠ THỂ!



VINSCHOOL PE TEACHERS

Thầy Lưu Đức Hào, Giáo viên Thể chất tại Trường Tiểu học Vinschool Times 
City. Thầy Hào yêu thích bộ môn Bóng đá. Niềm vui mỗi ngày khi đến trường 
của thầy là được gặp và giảng dạy bộ môn thể chất cho học sinh của mình.

CôC

Thầy Nguyễn Cao Kỳ, Giáo viên Thể chất tại Trường Vinschool Central Park. 
Bộ môn yêu thích của thầy là Vovinam. Giúp cho học sinh học được nhiều 
kiến thức và kỹ năng là động lực cũng như niềm vui của thầy khi làm việc.

Cô Phạm Thu Hà, Giáo viên Thể chất tại Trường Tiểu học
Vinschool The Harmony. Bộ môn yêu thích của cô là Vovinam. Cô
luôn muốn cùng các bạn nhỏ chơi nhiều môn thể thao để cơ thể
phát triển khỏe mạnh.



TRÒ CHƠIKhối 4

Dưới đây là một số

hình ảnh của học

sinh Khối 4 khi

tham gia lớp học

Thể chất với nội

dung Bật nhảy

tuần trước.



VẬN ĐỘNGKhối 5

Dưới đây là một số hình ảnh

của học sinh Khối 5 khi tham

gia lớp học Thể chất với nội

dung Trò chơi tuần trước.



Một cái ho có thể tạo ra 

“cơn lốc” trong không khí 

di chuyển với vận tốc lên 

tới 60 dặm/giờ.

Những sự thật về cơ thể
từ Tiến sĩ Lốc xoáy - Dr. Tornado

Trung bình tim người bơm 

khoảng 182 triệu lít máu 

trong suốt cuộc đời.

Trong suốt cuộc đời của 

một người, da được thay 

thế khoảng 1000 lần.

Bạn không thể vừa 

hắt-xì vừa mở 

mắt.

Các xung thần kinh được 
gửi từ não chuyển động 
với tốc độ 274 km/h.

50,000 tế bào trong cơ 

thể bạn được thay thế 

bằng những tế bào mới 

trong khi bạn đọc những 

dòng này.





BÓNG RỔKhối 6

Một số hình ảnh của học sinh Khối 6 khi tham gia lớp học Thể

chất với bộ môn Bóng rổ tuần trước.



BÓNG ĐÁKhối 7



BÓNG NÉMKhối 8



VOVINAMKhối 9

Dưới đây là một số

hình ảnh của học

sinh Khối 9 khi tham

gia lớp học Thể chất

với nội dung Trò

chơi tuần trước.



Một số hình ảnh của học sinh khối 10 thích thú tham gia lớp học Giáo dục thể chất

nội dung Bơi lội tuần trước.

Ngày 03 - 07/09: KIỂM TRA THỂ LỰC
Ngày 10 - 14/09: TRÒ CHƠIKhối 10



VINSCHOOL PE TEACHERS

C

Thầy Nguyễn Văn Văn, Giáo viên Thể chất tại Trường Tiểu học Vinschool 
Times City.Điều thầy cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm một giáo viên là 
được chơi cùng các bạn nhỏ.

Cô Phạm Đoàn Thương, Giáo viên Thể chất tại Trường Tiểu học 
Vinschool Times City. Cô luôn cảm thấy được là chính mình khi làm 
Giáo viên Thể chất.

Thầy Trần Văn Linh, Giáo viên Thể chất tại Trường Vinschool Central 
Park.Thầy Linh rất yêu thích bộ môn Bóng đá và mong muốn truyền 
dạy cho học sinh những kiến thức và kỹ năng hữu ích.





BƠI LỘIKhối 11

Dưới đây là một số

hình ảnh của học

sinh Khối 11 khi tham

gia lớp học Thể chất

với nội dung Trò

chơi tuần trước.



BÓNG CHUYỀNKhối 12





Top Excuses For 

Missing PE Class…..

Những lý do hài hước mà HS 

thường  đưa ra để không tham 

gia lớp học Thể chất:

● Quá nóng/ Quá lạnh

● Con để quên áo đồng phục

● Con cảm thấy ngại và 

không muốn bạn bè nhìn 

thấy.

● 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 HS 

đó nghỉ tiết học thể chất, 

nếu không có thông tin từ 

phía phụ huynh thì HS vẫn 

được yêu cầu tham gia lớp 

học.

● Tham gia cùng con làm bài 

tập về nhà ở nội dung 

Sống lành mạnh - sẽ có 

mỗi tháng 1 bài về nhà.

● Giữ liên lạc với GV Thể 

chất để biết được tiến bộ 

của con trong môn Thể 

chất.

● Đảm bảo con bạn 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. 

● Giúp tiếp thêm  năng 

lượng. 

● 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 ý kiến đóng góp, chia sẻ xin vui lòng thể liên hệ qua địa chỉ email:

info@vinschool.com

about:blank

