
Những giờ học thể chất sẽ giúp các em giải phóng năng lượng, có một cơ thể phát triển khoẻ mạnh, cân bằng. 

Mùa hè đến là cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh rèn luyện các bộ môn thể thao yêu thích. 

Tham gia Trại hè Thể chất tại Vinschool, học sinh sẽ được:

· Tìm hiểu các quy tắc đảm bảo an toàn khi chơi các bộ môn thể thao

· Rèn luyện các kỹ năng hợp tác, giao tiếp, xử lý tình huống

· Tham gia các cuộc thi đấu theo nhóm sau mỗi hành trình 

· Tìm hiểu về chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh

· Làm quen, rèn luyện các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ từ cơ bản 

tới nâng cao

TRẠI HÈ THỂ CHẤT 

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG VÀ NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ 
CỦA CÁC “VẬN ĐỘNG VIÊN” TR Ẻ

DISCOVERY SPORT 

Học phí: 2.500.000 VNÐ/ hành trình

Ðối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9  

Thời lượng: 2 tuần/ hành trình với 5 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi (Từ thứ 2 đến thứ 6)

TH Ể HIỆN CÁ TÍNH CÙNG BỘ MÔN BÓNG RỔ
Bóng rổ là lựa chọn tuyệt vời để học sinh rèn luyện thể lực và phát triển chiều cao. Tham gia Trại hè Bóng rổ, các em không chỉ 

được học những kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao mà đây còn là cơ hội để các em thể hiện cá tính, thử thách và chinh phục 

chính bản thân mình. Trại hè gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần cho học sinh lựa chọn phù hợp với năng lực của mình:

· Thực hành các bài tập phát triển thể lực và sức bền thi đấu

· Làm quen và áp dụng các chiến thuật tấn công phòng thủ 3-2 (Zone defense)

· Rèn luyện các kỹ năng chơi bóng rổ từ cơ bản tới nâng cao

· Tìm hiểu về các luật thi đấu bóng rổ phổ biến

RÈN LUYỆN PHẢN XẠ NHANH 
VỚI BỘ MÔN BÓNG ĐÁ

Ðược mệnh danh là môn thể thao vua, bộ môn Bóng đá luôn được rất 

nhiều bạn học sinh yêu thích. Tham gia Trại hè, học sinh sẽ được tìm 

hiểu và thực hành các kỹ thuật từ cơ bản tới nâng cao trong bộ môn 

Bóng đá. Trại hè gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần cho học 

sinh lựa chọn phù hợp với năng lực của mình:

· Qua bài kiểm tra sẽ nắm được sự phát triển kỹ năng, kỹ thuật và thể 

lực của học sinh sau khóa học.

· Thực hành các kỹ thuật khó trong bóng đá thông qua các bài tập phát 

triển kỹ năng. 

· Nắm rõ các điều luật cơ bản môn Bóng đá. Củng cố và phát triển các 

kỹ thuật nâng cao trong bóng đá. 

· Thực hành được chiến thuật trong bóng đá sân 7.

· Phát triển tốt thể lực thông qua các bài tập phát triển thể lực và thi 

đấu tập.


