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26 - 30/11 03 - 07/12

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







Nội dung tiêu điểm trong Chương trình Giáo dục thể chất

Cầu lông là một môn thể thao phổ biến trên toàn

thế giới. Khi chơi Cầu lông, một đội có thể có 1

hoặc 2 người.

Bộ môn thể thao này giúp học sinh rèn luyện, thực

hành các kỹ năng:

● Serving - Phát cầu

● Forehand Stroke - Đánh cầu thuận tay

● Backhand Stroke - Đánh cầu trái tay

● Net Play – Kỹ thuật chơi sát lưới

● Defensive Strategy - Chiến thuật phòng thủ

● Rules of the Game - Hiểu luật chơi

● Forehand Smash - Đập cầu thuận tay (tấn

công)

Cầu lông là một môn thể thao mang tính chất thi

đấu, học sinh có cơ hội được tham gia các giải đấu

Cầu lông hoặc theo đuổi trở thành vận động viên

chuyên nghiệp. Trong các tiết học về Cầu lông, học

sinh có thể tự mang vợt của mình (nếu có).







VINSCHOOL PE TEACHERS

Cô Trần Thị Thanh Hòa, Giáo viên Giáo dục thể chất - Trường Tiểu học 

Vinschool Times City.

Cô Hòa rất yêu thích bộ môn Dance và rất thích được rèn luyện và vui chơi 

cùng các con mỗi ngày.

Thầy Hoàng Vân, Giáo viên Giáo dục thể chất- Trường Trung học 

Vinschool Times City.

Thầy Vân rất yêu thích bộ môn bóng đá & bơi lội. Niềm vui của thầy là được 

dẫn dắt và truyền cảm hứng để các con phát triển toàn diện cả thể chất và 

tinh thần.

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

Vinschool Gardenia.

Thầy Giang rất yêu thích bộ môn bóng đá.Thầy cũng rất yêu quý các bạn 

nhỏ và mong muốn được cùng các bạn luyện tập mỗi ngày để có một sức 

khỏe tốt.







Bạch cầu giúp lọc máu 

và chống lại các mầm 

bệnh. Nếu vi rút xâm 

nhập vào cơ thể, các tế 

bào bạch cầu sẽ hoạt 

động để loại bỏ vi rút 

gây bệnh.

Những thông tin thú vị về Máu

đến từ Tiến sĩ lốc xoáy - Dr. Tornado

Máu được cấu thành bởi 4 

thành phần: huyết tương, 

hồng cầu, bạch cầu và tiểu 

cầu.

Hồng cầu có chức

năng chính là hô hấp,

chuyển ôxy từ phổi

đến các mô tế bào.

Tiểu cầu có chức năng 

cầm máu. Do vậy, ví dụ 

nếu bạn bị đứt tay, tiểu 

cầu sẽ vỡ ra, khiến máu 

đông lại để bịt miệng vết 

thương và giúp máu 

ngưng chảy.

Người lớn có trung bình 

khoảng 4,5 - 5,5 lít máu 

lưu thông trong cơ thể.

Huyết tương có dạng 

lỏng, màu vàng nhạt và là 

một thành phần quan 

trọng của máu, cung cấp 

năng lượng cho sự phát 

triển của cơ thể.



26 - 30/11 03 - 07/12

Khối 6 Bóng ném Bóng ném

Khối 7 Trò chơi Trò chơi

Khối 8 Cầu lông Cầu lông

Khối 9 Bóng rổ Bóng rổ

Lịch học Giáo dục thể chất 

Khối THCS





26 - 30/11 03 - 07/12

Khối 10 Bóng đá Bóng đá

Khối 11 Vovinam Vovinam

Khối 12 Trò chơi Trò chơi

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 Giáo dục thể 
chất. 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 vị 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

