
Đến với trại hè Tiếng Anh “I love English”, học sinh được làm quen với các chủ đề gần gũi, thiết thực mang tính ứng dụng thông qua các 

dự án học tập. Hình thức học tập này giúp làm giàu vốn từ của các em, cùng với đó là kĩ năng nghiên cứu, thuyết trình bằng tiếng Anh 

cũng được phát triển. Ở mỗi hành trình học, các em sẽ được tiếp cận với những chủ đề hấp dẫn khác nhau:

(Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1)

TRẠI HÈ TIẾNG ANH 

I LOVE 
ENGLISH

Tập đếm, nông trại, cơ thể người, bữa trưa…

Hành trình 2 “Miracle English”: 

Hành trình 1 “I love English”: 

Trường học, các thành viên trong gia đình, công viên, rừng rậm, 

các loại trái cây diệu kì.

Qua các hành trình, học sinh sẽ được mở rộng vốn từ vựng và làm quen các cấu trúc ngữ pháp đơn giản. Các bài học được thiết kế sinh 

động bao gồm các trò chơi, bài hát, câu chuyện sẽ khiến việc học tiếng Anh trở nên thú vị và bước đầu giúp các em làm quen với đồng 

thời 4 kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. Toàn bộ trại hè được giảng dạy bởi các Giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm có chứng chỉ sư phạm.

TRẠI HÈ TIẾNG ANH 

DISCOVER
 THE WORLD

Món ăn ưa thích, bơi lội, mua sắm, người bạn tốt nhất của em…

Hành trình 4 “English Challenge”: 

Hành trình 3 “Let’s have fun with English”: 

Gia đình, bạn bè, những con vật nuôi đáng yêu, vui chơi trên bãi 

biển, bữa tiệc…

Trải qua 4 hành trình với các chủ đề hấp dẫn khác nhau, học sinh sẽ 

được phát triển vốn từ vựng và các kĩ năng tiếng Anh Nghe - Nói - Đọc - 

Viết cùng giáo viên nước ngoài. Khóa học còn hướng tới việc giúp học 

sinh phát triển kĩ năng thuyết trình, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm…

Ở mỗi hành trình học, các em sẽ được tiếp cận với những chủ đề hấp 

dẫn khác nhau:

(Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 2 – 5)

Hành trình 2 “My Active Adventure”: Kế hoạch mùa 

hè, các hoạt động trong nhà và ngoài trời, các hoạt động giúp 

đỡ gia đình và cộng đồng, trải nghiệm những trò chơi vui vẻ 

như thả diều, săn côn trùng...

Hành trình 1 “Healthy and Tasty”: Đồ ăn nào là tốt cho 

sức khỏe, tại sao lại cần ăn nhiều rau xanh, hoa quả và hạn 

chế ăn đồ ăn nhanh, những món ăn truyền thống đặc trưng 

của Việt Nam và một số nước trên thế giới, cách lên một thực 

đơn đơn giản và tốt cho sức khỏe… Hành trình 4 “Soul Club”: Cảm xúc của tôi, Đối phó với các 

vấn đề cảm xúc, Lắng nghe chủ động, tình bạn và sự khác biệt, 

đưa ra lời khen hay những lời phản biện lịch sự…

Hành trình 3 “My Dream City”:  Con người, nơi em sống, 

các môn thể thao, môi trường xung quanh, xây dựng ý tưởng 

cải thiện nơi em sống…



Thông qua các bài học khác nhau như “Kế hoạch mùa hè, các hoạt động 

trong nhà và ngoài trời, các hoạt động giúp đỡ gia đình và cộng đồng, 

trải nghiệm những trò chơi vui vẻ như thả diều, săn côn trùng...”, học 

sinh được phát triển thêm sự tự tin, tính tò mò để khám phá thêm những 

điều mới mẻ. 

Trại hè "My Active Adventure" là sự kết hợp của 8 bài học nhỏ về chủ đề 

các hoạt động thú vị mà bất cứ một học sinh nào cũng nên trải nghiệm 

trong mùa hè. 

Khóa học giúp học sinh củng cố, mở rộng vốn từ vựng & ngữ pháp tiếng 

Anh đã học, đồng thời thực hành các kĩ năng tiếng Anh, đặc biệt là kĩ 

năng nói và giao tiếp chủ động bằng tiếng Anh.

TRẠI HÈ TIẾNG ANH 

MY ACTIVE 
ADVENTURE 

(CUỐI TUẦN)

(Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 2 – 5)
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Trại hè Tiếng Anh 

“I love English” 

(TRONG TUẦN)

Trại hè tiếng Anh 

“Discover the world” 

(TRONG TUẦN)

Trại hè tiếng Anh

 “My active adventure”

 (CUỐI TUẦN)

Trại hè 
Số lượng 

hành trình         

 Thời lượng/ 

hành trình           
Số buổi/ tuần Thời gian Học phí/ 

hành trình

THÔNG TIN CHI TIẾT

DỊCH VỤ BÁN TRÚ (Dịch vụ lựa chọn)

Thời lượng

2 tuần/ hành trình

8 tuần/ hành trình

Trại hè

Trại hè trong tuần

Trại hè cuối tuần

Phí/ hành trình

700.000 VNĐ

560.000 VNĐ

Điều kiện đăng ký

Không áp dụng cho học sinh

đăng ký học 1 buổi/ ngày 

4 hành trình

1 hành trình

2 tuần/ 

hành trình

8 tuần/ 

hành trình

5 buổi/ tuần

(Sáng hoặc Chiều từ thứ 

Hai đến thứ Sáu)

1 buổi/ tuần

(Sáng hoặc Chiều thứ 7)

Hành trình 1 (13/6 - 24/6)

Hành trình 2 (27/6 - 8/7)

Hành trình 3 (11/7 - 22/7)

Hành trình 4 (25/7 - 5/8)

1 Hành trình (18/6 - 6/8)

3.500.000 VNĐ 

3.500.000 VNĐ

 2.800.000 VNĐ
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ƯU ĐÃI GIẢM 3% VÀO TỔNG PHÍ KHI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ 


