
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 

(trong và ngoài Vinschool)

TRẠI HÈ 

NGHỆ THUẬT 

    Hóa thân thành những “nghệ sỹ nhí”

    Thỏa sức sáng tạo, khám phá

    Phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê

DÀNH CHO:

Trải nghiệm Mùa hè sáng tạo đầy màu sắc:

CÓ GÌ HẤP DẪN TẠI TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT CỦA VINSCHOOL?

Trong mỗi hành trình của trại hè Nghệ thuật, học sinh sẽ được song song tìm hiểu về Mỹ thuật ứng dụng và làm quen với nghệ 

thuật hát Hợp xướng:

Được giảng dạy bởi những giáo viên Mỹ thuật tài năng của 

Vinschool/ Các giáo viên Âm nhạc kinh nghiệm - đã từng 

dẫn dắt Dàn hợp xướng Vinschool One giành được nhiều 

giải thưởng Hợp xướng quốc tế uy tín.

Qua mỗi hành trình, học sinh sẽ được làm quen với nghệ thuật hát Hợp xướng từ 

cơ bản đến nâng cao, học cách biểu diễn hoàn thiện một ca khúc. 4 hành trình 

Âm nhạc thú vị đón chờ học sinh khám phá và thử sức:

Hành trình 2: Học sinh được tìm hiểu về hình thức hát nhiều bè có nhạc 

đệm và không nhạc đệm qua bài hát “Thằng cuội”.

Hành trình 3: Học sinh được tìm hiểu về dân ca Việt Nam và các kỹ năng 

hát bè qua bài Hợp xướng “Lý con cúm núm”.

Hành trình 4: Học sinh được học các kỹ năng hát Hợp xướng và kỹ năng 

biểu diễn thông qua bài hát “Trống cơm”.

Hành trình 1: Học sinh được rèn luyện kỹ năng hát tiếng Anh qua bài 

Hợp xướng “Dreamer”.

Những điều học sinh có được 

sau khi tham gia học hát Hợp xướng:

Tự tin khi biểu diễn trước đám đông

Rèn luyện tính kỷ luật và tôn trọng tập thể

Phát huy năng khiếu âm nhạc



Mỹ thuật ứng dụng 

mang lại cho học sinh 

những điều gì?

Phát triển trí thông minh thị giác, trí thông minh vận động

Phát huy khả năng sáng tạo, óc tìm tòi

Phát triển năng lực tương tác, suy nghĩ trong nội tâm

Trại hè gồm 4 hành trình, qua mỗi hành trình, học sinh sẽ được giới thiệu, làm quen với một loại chất liệu/ vật liệu khác nhau, 

được tạo cơ hội để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.

Hành trình 2: Vẽ tranh kết hợp cắt dán cùng nguyên liệu 

tái chế theo chủ đề Động vật biển. 

Hành trình 1: Sáng tạo sản phẩm trang trí ứng dụng cùng 

các chất liệu: vải, dạ, cúc, hạt… theo chủ đề Động vật rừng. 

Hành trình 4: Ghép tranh và tạo hình, tưởng tượng câu 

chuyện, dựng sân khấu theo câu chuyện văn học.

Hành trình 3: Làm tranh ghép từ lá kết hợp vải, dạ theo 

chủ đề Phong cảnh. 



 hành trình

Số lượng Thời lượng/ 

hành trình
Số buổi/ tuần Thời gian Học phí/ hành trình

Trại hè Nghệ thuật

4 2 tuần

5 buổi/ tuần

2 giờ/ buổi

Sáng hoặc Chiều

Hành trình 1: 14/6 - 25/6

Hành trình 2: 28/6 - 9/7

Hành trình 3: 12/7 - 23/7

Hành trình 4: 26/7 - 6/8

2.500.000 VNĐ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

Ăn trưa và nghỉ trưa tại 

trường (dịch vụ lựa chọn)
2 tuần

Không áp dụng cho học sinh 

đăng ký học 1 buổi/ ngày
700.000 VNĐ

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI: TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL IMPERIA (HẢI PHÒNG)

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ TỪ 2 - 4 HÀNH TRÌNH:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giảm 8% khi đăng ký và nộp phí 4 hành trình 

Trước ngày 8/6/2021:  

Giảm 3% khi đăng ký và nộp phí 2 hành trình  

Giảm 5% khi đăng ký và nộp phí 3 hành trình  

Từ ngày 8/6/2021: Giảm 2% cho hành trình 2 trở đi.  

Đăng ký và nộp phí hành trình 2 trước 19/6  

Đăng ký và nộp phí hành trình 3 trước 3/7  

Đăng ký và nộp phí hành trình 4 trước 17/7


