








NỘI DUNG TIÊU ĐIỂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

“Manipulatives” - hoạt động cá nhân điều

khiển các vật thể xung quanh là một trong

những nội dung tiêu điểm trong Chương trình

Giáo dục thể chất mới.

Thông qua hoạt động điều khiển các vật thể với

hình dạng, kích cỡ, trọng lượng và kết cấu khác

nhau, học sinh được rèn luyện và nâng cao các

kỹ năng vận động như: giữ thăng bằng, lăn các

vật nhỏ và lớn, ném và bắt khi đứng yên và di

chuyển.

Ngoài ra, bộ môn cũng giúp học sinh thực hành

và rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong các hoạt

động thể thao cá nhân và đồng đội. Manipulatives 
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Khối 1 Nhảy Nhảy Đá & giữ bóng Đá và giữ bóng

Khối 2 Đá & giữ bóng Đá & giữ bóng Thể dục Thể dục

Khối 3 Thể dục Thể dục
Trò chơi &

Manipulatives 

Trò chơi &

Manipulatives 

Khối 4
Trò chơi &

Manipulatives 

Trò chơi &

Manipulatives 

Trò chơi &

Manipulatives 

Trò chơi &

Manipulatives 

Khối 5 Manipulatives Manipulatives Nhảy Nhảy

Lịch học Giáo dục thể chất 

Khối Tiểu học

*Manipulatives: Hoạt động cá nhân điều khiển các vật thể xung quanh.











VINSCHOOL PE TEACHERS
Thầy Hoàng Thọ Linh, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường Tiểu học 

Vinschool Central Park.

Bộ môn yêu thích của thầy Linh là Võ thuật. Động lực để trở thành giáo viên 

của thầy là có thể mang đến những kiến thức bổ ích và truyền cảm hứng để

các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Cô Tạ Thị Thanh Huyền, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường Tiểu học 

Vinschool Gardenia.

Cô Huyền rất yêu quý các bạn nhỏ và mong muốn của cô là mang lại những

điều tốt đẹp nhất, giúp các bạn học sinh có một cơ thể năng động, khỏe mạnh.

Thầy Hồ Văn Núi, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường Tiểu học 

Vinschool Times City.

Thầy Núi rất đam mê bộ môn Bóng đá. Niềm vui của thầy là được giảng 

dạy, rèn luyện thể chất cùng các bạn nhỏ mỗi ngày.





Bàn chân của con

người có hơn

250,000 tuyến mồ

hôi.

Những thông tin thú vị về Mồ hôi

từ Tiến sĩ lốc xoáy - Dr. Tornado

Đàn ông đổ mồ hôi

nhiều hơn 40% so

với phụ nữ.

Ngựa là một trong số ít

động vật có vú cũng đổ

mồ hôi để điều chỉnh

thân nhiệt.

Tuyến mồ hôi của

bò nằm ở mũi.

Đổ mồ hôi là cách

điều chỉnh thân nhiệt

của cơ thể và cũng là

cách cơ thể đào thải

loại muối không

mong muốn ra ngoài.

Một người trung bình

tiết ra khoảng 1052 lít

mồ hôi mỗi năm.







VINSCHOOL PE TEACHERS

Thầy Bùi Đức Thao, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường Tiểu học 

Vinschool Times City.

Thầy Thao rất yêu thích bộ môn Vovinam. Có cơ hội giảng dạy cho các bạn 

nhỏ là niềm đam mê của thầy.

Thầy Lương Ngọc Dương, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường Tiểu 

học Vinschool Times City.

Môn bóng chuyền là môn thể thao yêu thích của thầy Dương. Thầy là huấn 

luyện viên đội tuyển bóng chuyền Nam của Trung học Vinschool Times City.

Thầy Trần Văn Đồng, Giáo viên Giáo dục thể chất – Trường Tiểu học 

Vinschool Central Park.

Thầy Đồng rất yêu thích bộ môn Bơi. Đam mê của thầy là trở thành giáo viên 

và giảng dạy các bạn nhỏ.
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Khối 6 Cầu lông Điền kinh Điền kinh Điền kinh

Khối 7 Bóng ném Bóng ném Trò chơi Trò chơi

Khối 8
Kiểm tra thể 

lực

Trò chơi vận 

động
Bóng ném Bóng ném

Khối 9
Kiểm tra thể 

lực
Cầu lông Cầu lông Cầu lông

Lịch học Giáo dục thể chất 

Khối THCS







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.





Bài kiểm tra thể lực - Fitness testing là một trong những nội dung nổi bật dành cho học sinh Trung

học trong Chương trình Giáo dục thể chất của Vinschool. Trong một năm học, học sinh sẽ trải qua 3

lần kiểm tra thể lực, mục tiêu của bài kiểm tra là đánh giá sự tiến bộ của các em trong việc rèn luyện

nâng cao thể lực của mình.

Mời Quý Phụ huynh cùng xem video clip và cthực hiện thử thách kiểm tra thể lực này với các

Vinsers nhé. XEM TẠI ĐÂY

http://vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/thu-vien-video/thu-thach-kiem-tra-the-luc-fitness-testing-challenege-798.aspx
http://vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/thu-vien-video/thu-thach-kiem-tra-the-luc-fitness-testing-challenege-798.aspx
http://vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/thu-vien-video/thu-thach-kiem-tra-the-luc-fitness-testing-challenege-798.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

