
Tham gia trại hè, học sinh sẽ được giải phóng năng lượng với những hoạt động tập thể vui 

nhộn giúp giải tỏa căng thẳng và có những giây phút thư giãn thoải mái sau một năm học 

bận rộn:

aPhát triển thể lực qua các hoạt động thực hành kĩ thuật bóng đá, bóng rổ cơ bản dưới 

sự đào tạo bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp;

Giải tỏa căng thẳng, vui chơi với các bạn qua các trò chơi vận động;

Tăng cường sự dẻo dai, sự tự tin… qua các điệu nhảy cơ bản.a
a

KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH TIẾNG ANH 

 Journey of Discovery

Ẩm thực “Food and Drink”

Nơi em đang sống và thành phố mơ ước của em

Quản lý cảm xúc “My Emotions”

Hoạt động yêu thích nhất trong mùa hè này

a
a

TRẠI HÈ kHÁM PHÁ

EXPLORE 
SUMMER

HAPPY DANCE - FUNNY GAME
GIẢI PHÓNG NĂNG LƯỢNG VỚI 

Các giờ học tiếng Anh được giảng dạy bởi giáo viên có chứng chỉ sư phạm với 50% 

thời lượng học cùng giáo viên nước ngoài. Học sinh sẽ được cải thiện 4 kĩ năng 

Nghe – Nói – Đọc – Viết qua các chủ đề:

a
a

Đối tượng tham gia: Học sinh chuẩn bị vào lớp 2 đến lớp 5 

Trại hè bao gồm 4 hành trình với thời lượng 2 tuần/ hành trình, học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Mỗi hành trình được thiết kế theo 

các chủ đề khác nhau với sự kết hợp đa dạng về lĩnh vực: tiếng Anh (50% thời lượng học với giáo viên nước ngoài), Ngôn ngữ, 

Toán, Kĩ năng sống, Thể thao và hoạt động trải nghiệm dã ngoại. 



PHÁT TRIỂN TƯ DUY – NGÔN NGỮ 

TOÁN:

a

Các giờ học Toán & Tiếng Việt theo chuyên đề giúp học sinh hệ thống và thực 

hành thành thạo các kiến thức cơ bản và trọng tâm trong hai môn này. Với 

môn Toán, các chuyên đề Số học, Hình học, Đại lượng, Giải toán có lời văn 

nhằm hoàn thiện năng lực Toán học cho các em, củng cố kiến thức đồng thời 

tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực tư duy, óc phán đoán. Trong môn 

Tiếng Việt, các nhóm kĩ năng Nghe – Nói, Đọc, Viết của học sinh cũng được rèn 

luyện và củng cố qua các giờ học chuyên đề đọc hiểu, Từ - Câu và Tập làm văn.

a

TIẾNG VIỆT:

a

aLớp 4 – Lớp 5: Các phép tính với số tự nhiên, phân số; đơn 

vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích; Góc và cạnh, 

tính chu vi, diện tích…

Lớp 2 – Lớp 3: Phép cộng trừ (nhớ và không nhớ); phép 

nhân chia; Đơn vị đo đại lượng; Hình học; Cách lập số, so 

sánh số…

Lớp 4 – Lớp 5: Ôn luyện từ loại, các kiểu câu; dấu câu; kĩ năng 

đọc hiểu văn bản, viết văn miêu tả, thực hành kể chuyện…

Lớp 2 – Lớp 3: Ôn luyện dấu câu; thuyết trình giới thiệu bản 

thân, từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động; kĩ năng viết đoạn 

văn ngắn, đọc hiểu văn bản…

Rèn luyện Kĩ năng sống
Học sinh được thực hành rèn luyện kĩ năng tư duy, cách ứng xử trong đời sống, 

kĩ năng xử lý tình huống thực tế để các con có thể tự phát triển về nhận thức 

cũng như nhân cách bản thân sau này qua các bài học thú vị:

Quản lý sự rủi ro, cách giữ an toàn cho bản thân, ứng phó với bắt nạt…

Khám phá trí tò mò của bản thân, biết cách đặt mục tiêu, lắng nghe và 

đặt câu hỏi đúng trọng tâm;

Rèn luyện kĩ năng tra cứu, tìm hiểu thông tin, suy ngẫm và dự đoán; 

phản hồi và nhận phản hồi;

a

a

a

HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THANH HÓA, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

THÔNG TIN CHI TIẾT

Trại hè 

Explore Summer 

(Lớp 2 - lớp 5)

Trại hè

 bán trú

Số lượng 

hành trình         

 Thời lượng/ 

hành trình           

Số buổi/ 

tuần
Thời gian Học phí/ 

hành trình

THÔNG TIN CHI TIẾT

4 hành trình
2 tuần/ 

hành trình

5 ngày/ tuần

(Từ 8h30 sáng - 16h00 

chiều)

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)

5.000.000 VNĐ 

(đã bao gồm phí 

dịch vụ bán trú)

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

TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 15/5/2022.


