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HOANG VAN THU CAMPUS
202 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận / (028) 3999 0112
GARDEN HILLS MEGA CAMPUS
168 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp / (028) 3588 3088

www.vas.edu.vn

CHOOSE YOUR SUMMER,
CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
TRẺ CHỌN MÙA HÈ,
CHỌN HÀNH TRÌNH MƠ ƯỚC
The journey of discovery
& creating valuable childhood memories
Hành trình khám phá và lưu giữ kỷ niệm vô giá

6

TUẦN
WEEKS

KHAI PHÁ SỰ SÁNG TẠO và PHÁT TRIỂN KHẢ
NĂNG NGÔN NGỮ, TƯ DUY cho trẻ thông qua
các dự án vui học và các hoạt động dã ngoại
lý thú.
6 weeks to cultivate creativity, develop language skills
and critical thinking for students through project-based
learning programmes and excursion activities.

Để trẻ KHÁM PHÁ THẾ GIỚI XUNG QUANH
thông qua các hoạt động tự chọn dưới sự
hướng dẫn của các giáo viên giàu kinh nghiệm.
Mỗi trẻ em là một cá thể duy nhất, có cơ hội
sáng tạo và rèn luyện sự tự tin, và được phát
triển theo nhịp độ riêng.
6 weeks for children to explore the world around them
through activities guided by experienced teachers. Each
child is unique and is given the opportunity to be creative
and gain confidence while learning and developing at
their own pace.

Vui học tiếng Việt qua các bài thơ,
truyện kể và trò chơi dân gian.
Chương trình vui
học đa lĩnh vực, được
thiết kế phù hợp dành
riêng cho lứa tuổi
mầm non.

Thời
lượng tiếng Anh
chiếm 50% giúp trẻ
mở rộng vốn từ và phát
triển kỹ năng giao tiếp.

A child centred theme -based
learning programme tailored
to foster learning
opportunities forall
children.

50% of the programme is
delivered in English, helping
children to develop their
English communication
and language skills.

Phát triển kĩ
năng cơ bản giúp trẻ
tự tin và tự lập, sẵn sàng
cho năm học mới.

Opportunities for your child to
develop the skills to become
confident and independent,
ready for the new
school year.

Đội
ngũ chuyên gia,
giáo viên, hỗ trợ viên
người nước ngoài và Việt
Nam giàu kinh nghiệm và
đầy nhiệt huyết.

Cơ
hội cho trẻ làm
quen với bậc học mầm
non và trải nghiệm một môi
trường học tập mới trước khi
bước vào năm học mới
2023 – 2024

Opportunities for children to gain
confidence, settle into and
experience a new learning
environment before entering
the new school year in
2023 – 2024.

Experienced and passionate
foreign and Vietnamese
counsellors, specialists
and teachers.

Hoạt động
tham quan, trải
nghiệm và dã ngoại
thực hành bổ ích,
lý thú.
Exciting and highly
rewarding outings
and field trips.

6

Reasons

FOR YOUR CHILD
TO PARTICIPATE IN
VAS SUMMER CAMP 2023

6 LÝ DO
NÊN CHO BÉ THAM GIA
TRẠI HÈ VAS 2023

Having fun learning Vietnamese through
poems, stories and traditional folk games.

What

CAN YOUR CHILD
PARTICIPATE IN
AT THE VAS
SUMMER CAMP?

TRẺ ĐƯỢC HỌC GÌ
TẠI TRẠI HÈ VAS?
6 tuần
khai phá sự sáng tạo
& tư duy phản biện
qua các dự án
học tập phong phú:

6 weeks
to cultivate creativity
and critical thinking
through diverse
learning programmes:

Sáng tạo cùng tiếng Anh với các chủ
đề thú vị mỗi tuần.

Learning creative English through the
exploration of interesting themes.

Khám phá thế giới diệu kỳ của Toán
và Khoa học qua nghiên cứu.
Discovering the magical world of Maths
and Science through investigation.

Làm quen với nghệ thuật: ca hát,
nhảy múa, vẽ, tạo hình, thủ công mỹ
thuật và hòa mình vào thế giới xung
quanh.
Having opportunities to engage in:
singing, dancing, drawing, shaping,
crafting and the world around them.

Luyện tập và cải thiện thể lực thông
qua các vận động thô và vận động
tinh.

Exercising and improving physical strength
through the exploration of small and large
movements.

Trau dồi kỹ năng sống phù hợp với
từng độ tuổi của trẻ.

Acquiring life skills and values appropriate
for young children.

Khám phá thế giới xung quanh qua
các hoạt động dã ngoại thực hành.
Exploring the surrounding world through
outings and field trips.

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP & THỰC HÀNH ĐA DẠNG TẠI TRẠI HÈ
DIVERSE LEARNING OPPORTUNITIES AND
PRACTICAL ACTIVITIES AT VAS SUMMER CAMP

HÀNH TRÌNH
6 TUẦN KHÁM PHÁ

Vui học tiếng Việt
Having fun learning Vietnamese

Khám thế giới xung quanh
Exploring the World around them

Phát triển vốn từ vựng tiếng Anh cơ
bản, luyện phát âm và kỹ năng nghe
/ Developing fundamental English
vocabulary, pronunciation and listening
skills

Phát triển vốn từ, kỹ năng giao tiếp,
ghi nhớ và kể chuyện qua các câu
chuyện, các bài thơ và các trò chơi
dân gian / Developing vocabulary,
communication skills, memorization skills
and storytelling ability through stories,
poems and folk games

Tìm hiểu những yếu tố giúp chúng
ta trở nên độc đáo / Learning about
what makes us unique

Khám phá thêm từ vựng mới và các
chủ đề thú vị như du lịch, môi trường
& mùa hè! / Exploring new vocabulary
and developing an interest in different
themes like travel, the environment and
summer

6 WEEKS JOURNEY OF

Discovery

Khám phá bản thân với Nghệ thuật,
STEAM, Thể thao, Tiếng Anh và các Bài
học theo Dự án thực tế và hấp dẫn.

Thủ công mỹ thuật và tạo hình
Expressive Arts and Design

Khám phá thế giới

Discovering your world

Exploration in the Arts, STEAM, Sports,
English as well as practical and interesting
Project-based learning.

Làm chậu cây từ vỏ hộp sữa / Making
plant pots from milk boxes

Discovering your passions

Discovering your talents

Khám phá năng khiếu

Discovering your potential

Khám phá sở thích

Discovering your interests

Tạo trang phục từ những vật liệu tự
nhiên / Making costumes from natural
materials
Làm thuyền buồm / Making sailboats

Khám phá đam mê
Khám phá tài năng

Chủ đề Tiếng Anh thú vị hàng tuần
English themes to spark interest

Tự vận dụng nhiều vật liệu khác nhau
để tạo sản phẩm theo trí tưởng
tượng riêng của mỗi trẻ /
Manipulating various materials to make
items from the child’s imagination
Tự tạo sản phẩm theo trí tưởng
tượng riêng của mỗi trẻ / Constructing
items from the childs imagination
Tìm hiểu cách pha màu / Exploring
mixing colours
Tập hát các bài hát thiếu nhi và nhảy
múa theo nhạc / Practicing children's
songs and dancing to the music
Học các bài thơ vần mẫu giáo /
Learning popular nursery rhymes

Khám phá mối quan hệ gia đình và
cộng đồng / Exploring families and
communities
Nguyên nhân gây ô nhiễm môi
trường / Causes of pollution

Thể thao và Vui chơi ngoài trời
Outdoor activities for physical development

Thí nghiệm hạt nảy mầm / Seed
germination experiment

Tập đánh golf / Golfing

Làm thế nào để bảo vệ môi trường /
How to care for the environment

Bơi lội / Swimming
Kéo co / Tug of war
Chơi với cát và nước / Playing with sand
and water
Nhảy bao bố / Bag jumping

Khám phá tầm quan trọng của nước
đối với cuộc sống / Exploring the
importance of water in our world

Thả thuyền giấy / Paper boats

Làm quen với Toán
Getting familiar with Mathematics

Sưu tầm lá rụng / Collecting fallen
leaves

Nhận biết chữ số
Number recognition

Chuyền nước / Passing the water
Chăm sóc cây xanh / Taking care of
plants
Khám phá thế giới tự nhiên / Exploring
the natural outdoors
Học cách bảo vệ môi trường / Learning
to care for the natural environment
Học kỹ năng: đá, ném, đẩy, kéo, thăng
bằng, chạy / Learning to kick, throw,
push, pull, balance and running
Học cách tự xoay xở khi gặp rủi ro /
Learning to independently manage risk

Tập đếm xuôi và đếm ngược
Counting forwards and backwards
Khám phá các hình dạng 2D và 3D
Exploring 2D and 3D shapes
Tìm hiểu chiều cao & chiều dài
Exploring height and length
Tìm hiểu trọng lượng và dung tích
Exploring weight and capacity
Tìm hiểu nhiều hơn & ít hơn
Exploring more and less

GIÚP BÉ LÀM QUEN
VỚI KỸ NĂNG SỐNG

Life Skills

DEVELOPMENT PROGRAMME

Kỹ năng sinh tồn: Nhận biết các
tình huống nguy hiểm, cách
thoát hiểm và kêu gọi trợ giúp
khi gặp nạn.
Survival skills: identifying
dangerous situations, ways to escape
and calling for help in case of an
accident.

Rèn luyện thói quen tốt: Giữ
gìn vệ sinh cá nhân, tập thể dục,
đọc sách, các thói quen ăn uống
lành mạnh.
Developing good habits: personal
hygiene, exercise, reading and
healthy eating habits.

Giải quyết vấn đề: Giúp trẻ
xác định mục tiêu, phân tích các
tình huống và lựa chọn hướng
giải quyết vấn đề.
Problem solving skills: helping kids
to set goals, analyse situations and
decide on an action.

Cho bé tận hưởng những ngày hè sôi động cùng bạn bè
qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm và dã ngoại thực hành lý thú.

Let your kids enjoy an exciting summer with friends through interesting excursions, outings and field trips.

PRE 0-3
1 chuyến dã ngoại 1 ngày / 1 full-day field trip
Trải nghiệm hàng loạt các trò chơi độc đáo, sáng tạo tại Khu vui chơi trẻ em PLAYTIME (VIVOCITY)
hoặc tại Ngôi làng mùa đông Phần Lan kỳ diệu - FANPEKKA (Aeon Mall Tân Phú).
Experiencing a variety of unique and inventive games at the PLAYTIME KIDS CLUB (VIVOCITY)
or the Magical Finnish winter village - FANPEKKA (Aeon Mall Tan Phu).

1 chuyến dã ngoại 1 ngày / 1 full-day field trip
Tận hưởng một ngày vui chơi thỏa thích với vô số trò chơi, giải trí đa dạng tại Công viên văn hóa Đầm Sen.
Enjoy a fun-filled day with diverse types of games and entertainment at DAM SEN CULTURAL PARK.

1 chuyến dã ngoại nửa ngày / A half-day trip
Tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước hoặc nghệ thuật kịch nói.
Learning and enjoying the art of theatre or water puppet dance.

1 ngày vui chơi tại trường / 1 Fun Day at campus

THAM QUAN VÀ
DÃ NGOẠI THỰC HÀNH

Outings and
Field Trips
Địa điểm dã ngoại thực tế có thể thay đổi / Location of field trips may change

TỎA SÁNG TÀI NĂNG TẠI

LET YOUR TALENTS SHINE AT THE

Lễ hội tổng kết những thành quả của học sinh
trên các lĩnh vực thể lực, trí lực, nghệ thuật và năng khiếu.

I
ƯU ĐÃ M
KÝ SỚ
ĐĂNG

An annual festival to highlight students' achievements
in the areas of physical skill, intellect, arts and talents.

Ngày hội mùa hè được chờ đợi nhất tại VAS.
The most anticipated summer festival at VAS.

Triển lãm các sản phẩm, dự án học tập của học sinh.

Exhibition of Project-based learning products made by students.

Trải nghiệm các thử thách trí tuệ, thể lực hấp dẫn.
Experience intellectual and physical challenges.

“Phố ẩm thực” với nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn.
Food stations with diverse and delicious cuisine.

Hòa mình vào âm nhạc sôi động và tự tin thể hiện tài năng cùng ban nhạc.
Immerse in vibrant music and join in with the band.

Thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc của chính học sinh và giáo viên.
Enjoy unique performances by students and teachers.

Giảm 10% học phí khi đăng
ký và đóng tiền trọn khóa
trước ngày / 10% discount on
tuition fee for full payment before

Giảm 5% học phí khi đăng ký
và đóng tiền trọn khóa trước
ngày / 5% discount on tuition fee
for full payment before

25.04.2023

25.05.2023

Đăng ký tại / Register at
7 cơ sở của VAS / 7 campuses of VAS
Hotline: 0911 26 77 55
summercamps.vas.edu.vn

