
Phát triển thể chất, sức khỏe

Các hoạt động vận động đa dạng, lành mạnh

Tham gia các môn thể thao yêu thích

TRẠI HÈ BÓNG ĐÁ “CẦU MÔN RỰC LỬA”

TRẠI HÈ 

 THỂ THAO 

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (trong và ngoài Vinschool)

DÀNH CHO:

Trải nghiệm mùa hè sôi động

với trại hè Thể thao

Được giảng dạy bởi những giáo viên kinh nghiệm của Vinschool – Đã từng dẫn dắt các đội tuyển Bóng đá, Bóng rổ, Bơi lội của 

Vinschool đạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi Thể thao của Thành phố.

Cơ hội trải nghiệm tuyệt vời dành cho những bạn nhỏ yêu thích môn thể thao Bóng đá. Học sinh sẽ được hướng dẫn, rèn 

luyện thực hành các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong môn Bóng đá. Trại hè gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần cho 

học sinh lựa chọn:

· Vận động với cường độ lớn giúp tăng cường sức khỏe, 

phản xạ vận động. 

· Tập luyện và nâng cao những kỹ năng cơ bản như: Kiểm 

soát bóng, chuyền và đỡ bóng, dẫn bóng đổi hướng, tâng 

bóng, đánh đầu... 

· Trau dồi tư duy chiến thuật, bài tập tấn công và phòng thủ, 

nâng cao khả năng thi đấu trong trận đấu thực tế.

· Thi đấu và tìm hiểu các chiến thuật bóng đá sân 7 người.



TRẠI HÈ 

“NGÔI SAO BÓNG RỔ”

Bóng rổ là môn thể thao giúp tăng cường 

sức bền thể lực, tăng chiều cao và phát triển 

hệ cơ xương. Bên cạnh việc rèn luyện sức 

khỏe, đây còn là môn thể thao giúp nâng cao 

tinh thần đồng đội và rèn luyện tính kỷ luật. 

· Làm quen và phát triển kỹ năng/ tâm lý thi đấu. Nâng 

cao sự phối hợp đồng đội, phát triển tinh thần phối hợp, 

hợp tác. Bước đầu tiếp cận và có tư duy cơ bản về hệ 

thống chiến thuật trong thi đấu.

· Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản: Ðược rèn luyện các kỹ 

năng di chuyển, dẫn, chuyền và bắt bóng, kỹ năng ném 

rổ, các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao.

· Sau 4 hành trình, học sinh có thể tự tin tham gia thi đấu 

trong đội tuyển của lớp để thi đấu giải đấu cấp trường. 

· Phát huy các phẩm chất cá nhân như: sự năng động, 

tinh thần chủ động rèn luyện thân thể, tạo sự thoải mái 

cân bằng trong học tập.

· Tập luyện các bài tập về phát triển thể hình và thể chất. 

Trang bị các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng phù hợp với 

bóng rổ.

Trại hè Bóng rổ bao gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần cho học sinh lựa chọn. Trước và sau mỗi hành trình, học 

sinh được đánh giá xếp lớp tương đương với trình độ, tạo sự tăng tiến hợp lý và phát triển cho mỗi cá nhân theo học:

TRẠI HÈ BƠI LỘI “CHINH PHỤC ĐƯỜNG ĐUA XANH”

Bơi lội không chỉ là môn thể thao giúp học sinh phát triển toàn diện về thể hình, thể lực và trí lực mà còn là một kỹ năng 

sống cần được trang bị cho các em học sinh. 

· Bơi cơ bản: Bao gồm 4 hành trình, ở mỗi hành trình, 

học sinh sẽ được học một kỹ thuật bơi cơ bản.

· Bơi nâng cao: Dành cho những học sinh đã biết bơi cơ 

bản, cải thiện tối ưu tốc độ bơi cũng như sức bền chuyên 

môn. Hướng tới việc tập luyện để tham gia các cuộc thi 

bơi lội đạt chuẩn Olympic, đường trường, chuyên 

nghiệp, cự ly dài.

Hành trình 4: Kỹ thuật bơi bướm, luật thi đấu môn bơi 

lội, thi đấu bóng nước.

Hành trình 3: Kỹ thuật bơi ngửa, kỹ năng xử lý tình 

huống khi bị kiệt sức, chuột rút hoặc gặp chấn 

thương khi đang bơi.

Hành trình 1: Kỹ thuật bơi ếch cơ bản, kỹ năng xử lý 

tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước, kỹ thuật bơi 

sinh tồn.

Hành trình 2: Kỹ thuật bơi trườn sấp, kỹ năng xử lý 

tình huống khi bản thân gặp nạn, hoặc gặp người 

đuối nước.

Hành trình 3: Kỹ thuật bơi ngửa thi đấu/ đường trường. 

Cách xử lý tình huống và sơ cứu khi gặp người bị chuột 

rút, hoặc tai nạn dưới nước.

Hành trình 4: Kỹ thuật bơi bướm thi đấu/ cự ly dài. 

Cách tổ chức một cuộc thi bơi quy mô nhỏ đúng theo 

các luật hiện hành.

Hành trình 1: Kỹ thuật bơi ếch thi đấu. Tìm hiểu và 

tham gia thi đấu môn bóng nước.

Hành trình 2: Kỹ thuật bơi trườn sấp thi đấu/ đường 

trường. Cách xử lý tình huống và sơ cứu khi gặp người 

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

THÔNG TIN CHI TIẾT

Trại hè
Số lượng

 hành trình

Thời lượng/ 

hành trình Số buổi/ tuần Thời gian Học phí

Bóng đá

Bóng rổ

Bơi

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

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

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

Trước ngày 8/6/2021:  

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

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

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

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  

Sáng 


