
Người hướng 

dẫn
Câu lạc bộ

Thời gian, Địa điểm, 

Chi phí
Đối tượng Lưu ý

Bóng rổ Thứ Hai Khối 1-2

Phòng đa năng Tối đa 16 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi: 600,000VND

Cờ vua Thứ Hai Khối 1- 5

Phòng 8 Tối đa 16 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi: 600,000VND

Giao tiếp Tiếng Anh Thứ Hai & Thứ Năm Khối 1-3 

Phòng 27A Tối đa 10 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

16 buổi: 1,600,000VND

Nấu ăn (Lớp Petite Chefs) Thứ Ba Khối 1-3

Training Bar, Tầng 2 PIU Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 12 học sinh

8 buổi: 1,200,000VND

Bóng đá Khối 3-5 Thứ Ba Khối 3-5

Sân thể dục Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi: 600,000VND

Cầu lông Thứ Tư Khối  3-5

Phòng đa năng Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi: 600,000VND

Robot Huna (Lớp Fun 1&2) Thứ Tư Khối 1 - 2

Phòng Discovery Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 12 học sinh

18 buổi: 1,800,000VND

Âm nhạc (Hợp xướng) Thứ Năm Khối 3-5

Phòng 1 (P.Âm nhạc) Tối đa 25 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 10 học sinh

18 buổi: 1,350,000VND

Bóng đá Khối 1-2 Thứ Năm Khối 1-2

Phòng đa năng Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi: 600,000VND

Robot Huna (Lớp Science 1.0) Thứ Năm Khối 3-5

Phòng Discovery Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 12 học sinh

18 buổi: 1,800,000VND

Nấu ăn (Little Chefs) Thứ Sáu Khối 4-5

Training Bar, Tầng 2 PIU Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 12 học sinh

8 buổi: 1,200,000VND

Bóng rổ Thứ Sáu Khối 3-5

Phòng đa năng Tối đa 16 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi: 600,000VND

Mr. Joe

Ms. Huyen

Mr. Vincent Học sinh đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Học sinh sẽ được học những kĩ năng cơ bản như chuyền bóng, ném bóng, bỏ nhỏ,

phòng thủ và giới thiệu về nội dung một trận đấu. Mục tiêu chính của câu lạc bộ là

giúp các em yêu thích môn thể thao này và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê trong

tương lai.  

Viet Chess

Ms. Linh
Học sinh sẽ được dạy về luật chơi cơ bản, cách di chuyển của từng quân cờ, một số

chiến thuật tấn công và phòng thủ. Các em sẽ có cơ hội thi đấu ở trường cũng như

các cuộc thi liên trường.

Mr. Brent &

Staff

Tài liệu học tập sẽ được 

cung cấp.
Câu lạc bộ cung cấp cơ hội tuyệt vời để học sinh vừa học vừa chơi và luyện tập 

tiếng Anh. Thầy Brent sẽ sử dụng nhiều trò chơi và học cụ sáng tạo để nâng cao kỹ 

năng nói, nghe, đọc và viết cho học sinh. Lớp học sẽ rất thú vị và hữu ích cho các 

học sinh muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Pegasus 

International 

UniCentre 

(PIU)

Nấu ăn là một trong những cách tốt nhất để phát triển khả năng nhận thức, ngôn

ngữ và các kỹ năng vận động tinh của trẻ. Khóa học được thiết kế sao cho những

đầu bếp nhỏ có thể học được cách kết hợp các loại nguyên liệu và chế biến món ăn.

Trẻ sẽ có cơ hội tự mình định luợng, nhào trộn, kết hợp và sáng tạo ra những món

ăn đơn giản và ngon miệng. Nội dung món ăn: 1. Bánh gối Hà Nội 2. Món xoài cuộn

xôi kiểu Thái. 3. Món quẩy chiên nhúng sốt sôcôla kiểu Mexico 4. Gà nướng cuộn

pita 5. Bánh nướng hình con heo 6. Bánh dẻo nhân đậu đỏ 7. Bánh quy lưỡi mèo 8.

Bánh pizza nhân thịt gà 

Mr. Nathan

& Staff

Học sinh đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Các em sẽ có cơ hội cùng vui chơi và tham gia thi đấu với các trường. Các em sẽ

tiếp tục phát triển các kĩ năng và sử dụng các kĩ năng này trong các trận thi đấu với

các đội đến từ các trường khác.

Học sinh đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Ms. Kath

Ms. Huyen

Học sinh nên có vợt cầu lông 

riêng.

Các em sẽ được học và luyện tập các kĩ năng cầu lông căn bản bao gồm luật chơi,

cách tính điểm, giao cầu và đánh cầu qua lại. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, học

sinh còn biết cách phối hợp với đồng đội cũng như trau dồi tinh thần thi đấu.

Robot Huna 

Team

Câu lạc bộ kéo dài 2 Học 

phần 1 & 2. Những học 

sinh đã tham gia ở Học 

phần 1 sẽ tiếp tục học ở 

Học phần 2.

Các em sẽ được học những kiến thức căn bản về khoa học với phương thức học đi

đôi với hành, khuyến khích sự phát triển của tư duy logic và sáng tạo. Bên cạnh đó,

các em có thể ứng dụng những nguyên lý cơ bản vào cuộc sống, đồng thời có cơ

hội làm quen với các thiết bị điện tử và ứng dụng tạo các robot trong tương lai.

Học sinh phải đi giày và

mặc quần áo thể thao.Học sinh sẽ được học những kĩ năng cơ bản như chuyền bóng, ném bóng, bỏ nhỏ,

phòng thủ và giới thiệu về nội dung một trận đấu. Mục tiêu chính của câu lạc bộ là

giúp các em yêu thích môn thể thao này và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê trong

tương lai.  

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VẠN PHÚC

CÂU LẠC BỘ HỌC PHẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Nguyên vật liệu phục vụ lớp

học sẽ do PIU cung cấp.

Ngôn ngữ giảng dạy: Song

ngữ (Tiếng Anh và Tiếng

Việt)

Robot Huna 

Team

Câu lạc bộ kéo dài 2 Học 

phần 1 & 2. Những học 

sinh đã tham gia ở Học 

phần 1 sẽ tiếp tục học ở 

Học phần 2.

Các em sẽ được học những kiến thức căn bản về khoa học với phương thức học đi

đôi với hành, khuyến khích sự phát triển của tư duy logic và sáng tạo. Bên cạnh đó,

các em có thể ứng dụng những nguyên lý cơ bản vào cuộc sống, đồng thời có cơ

hội làm quen với các thiết bị điện tử và ứng dụng tạo các robot trong tương lai.

Pegasus 

International 

UniCentre 

(PIU)

Ms. Nhan & 

Ms. Tho

Nguyên vật liệu phục vụ lớp

học sẽ do PIU cung cấp.

Ngôn ngữ giảng dạy: Song

ngữ (Tiếng Anh và Tiếng

Việt)

Nấu ăn là một trong những cách tốt nhất để phát triển khả năng nhận thức, ngôn

ngữ và các kỹ năng vận động tinh của trẻ. Khóa học được thiết kế sao cho những

đầu bếp nhỏ có thể học được cách kết hợp các loại nguyên liệu và chế biến món ăn.

Trẻ sẽ có cơ hội tự mình định luợng, nhào trộn, kết hợp và sáng tạo ra những món

ăn đơn giản và ngon miệng. Nội dung món ăn: 1. Chuối nếp nướng cốt dừa 2. Bánh

sandwich nhân tôm chiên giòn 3. Khoai tây nướng kiểu Mexico 4. Chả lá lốt 5. Bánh

nướng hình con heo 6. Khoai tây nghiền bọc cá rô phi chiên giòn 7. Bánh dẻo nhân

đậu đỏ 8. Nem chua rán 

Ms. Tali

Câu lạc bộ kéo dài 2 Học 

phần 1 & 2. Những học 

sinh đã tham gia ở Học 

phần 1 sẽ tiếp tục học ở 

Học phần 2. Yêu cầu thử 

giọng.

Tập hát trong dàn hợp xướng giúp học sinh có thể hát và biểu diễn nhiều loại nhạc.

Học sinh sẽ học kỹ thuật hát đúng, hát solo, và hát theo nhóm. Học sinh cần thực

hiện buổi thử giọng cùng cô Tali. Việc tham gia lớp học thường xuyên là rất quan

trọng đối với sự thành công của nhóm. Học sinh có thể biểu diễn tại các buổi hoà

nhạc của trường và những dịp khác do Nhà trường tổ chức.

Mr Linh Học sinh sẽ được học các luật và kĩ năng cơ bản của bóng đá đồng thời nâng cao

thể lực, sự quyết đoán và tự tin cũng như các kĩ năng làm việc nhóm. Các em sẽ

được tập luyện cùng thầy Linh, một giáo viên dày dặn kinh nghiệm.


