ΛIS SUMMER FUN ACTIVITIES PROGRAM
Participate in fun activities.
Stay active. Exercise their minds. Make new friends. Have fun
SESSION 1: Monday, June 18 – Friday, June 29
DATE & TIME

CATEGORY

09:00am – 12:00pm
Dates of Classes are:
June 18, 19, 20, 21, 22
June 25, 26, 27, 28, 29
Your children will be
getting 30 hours of
instruction over this
session.

SPORT CAMP
(Multi-sports) for
students going
into Grades 1-5

MUSIC for
students going
into Grades K-5

COURSE
Learn new games, make new friends, develop
new skills, improve your English Language,
be active and have fun! Sports include:
Soccer, Badminton, Softball, dodge-ball,
Ultimate Frisbee, Cricket and more! Activities
are for both boys and girls of all abilities.
Mr. Ivan is a PE Teacher at AIS with over 15
years of coaching experience in the UK and
places a strong emphasis on fun and learning
new skills.
Students will be learning to sight sing, play the
piano and perform short music drama.

FEE (VND)

3,000,000

3,000,000

SESSION 2: Monday, July 2 – Friday, July 13
DATE & TIME
09:00am – 12:00pm
Dates of Classes are:
July 02, 03, 04, 05, 06
July 09, 10, 11, 12, 13
Your children will be
getting 30 hours of
instruction over this
session.

CATEGORY

COURSE

FEE (VND)

MUSIC for
students going
into Grades K-5

Students will be learning to sight sing, play the
piano and perform short music drama.

3,000,000

SESSION 3: Monday, July 16 – Friday, July 27
DATE & TIME

CATEGORY

COURSE

FEE (VND)

Boys & Girls
BEGINNER
BASKETBALL for
students going
into Grades 3-5

This activity is for any students in Grade 3,
4 and 5 who would like to prepare for the
upcoming season of elementary basketball.
Mr. Len is a coach of 20 years who has
coaches US state championship teams in
New Jersey. Come out and get ready for
Season 1 Elementary School basketball.

2,500,000

Students will be learning to sight sing, play
the piano and perform short music drama.

3,000,000

09:00am – 12:00am
Dates of Classes are:
July 16, 17, 18, 19, 20
July 23, 24, 25, 26, 27
Your children will be
getting 30 hours of
instruction over this
session.

MUSIC for
students going
into Grades K-5

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN-THỂ-MỸ ΛIS
Tham gia các hoạt động vui nhộn
Luôn năng động. Rèn luyện trí óc. Quen biết bạn bè. Vui vẻ
KHÓA HỌC 1: Thứ Hai (18/06) – Thứ Sáu (29/06)
NGÀY & THỜI GIAN

09:00 – 12:00 trưa
Ngày học:
18, 19, 20, 21, 22/06
25, 26, 27, 28, 29/06

THỂ LOẠI

HỘI TRẠI THỂ THAO
(các môn thể thao kết
hợp) dành cho học sinh
chuẩn bị vào Lớp 1-5

KHÓA HỌC
Học sinh sẽ tham gia hoạt động các trò
chơi mới, kết bạn mới, phát triển kỹ năng
mới, nâng cao khả năng Anh ngữ, luôn
năng động và hứng thú! Các hoạt động thể
thao bao gồm: Bóng đá, Cầu lông, Bóng
mềm, Bóng ném, Ném đĩa, Khúc côn cầu
và một số môn thể thao khác. Các hoạt
động này dành cho cả học sinh nam và nữ
ở mọi khả năng. Thầy Ivan là giáo viên phụ
trách môn Giáo dục thể chất tại trường
Quốc Tế Mỹ, với hơn 15 năm kinh nghiệm
làm huấn luyện viên ở Anh, và thầy luôn
chú trọng việc mang đến niềm vui và trải
nghiệm những kỹ năng mới cho học sinh.

ÂM NHẠC
dành cho học sinh
chuẩn bị vào Lớp Dự bị
Tiểu học 5 tuổi-Lớp 5

Học sinh sẽ được học cách xướng âm,
chơi đàn dương cầm và biểu diễn các
đoạn nhạc kịch ngắn.

Tổng số thời gian của
các lớp học là 30 tiếng.

PHÍ (VNĐ)

3.000.000

3.000.000

KHÓA HỌC 2: Thứ Hai (02/07) – Thứ Sáu (13/07)
NGÀY & THỜI GIAN
09:00 – 12:00 trưa
Ngày học:
02, 03, 04, 05, 06/07
09, 10, 11, 12, 13/07
Tổng số thời gian của
các lớp học là 30 tiếng.

THỂ LOẠI

KHÓA HỌC

PHÍ (VNĐ)

ÂM NHẠC
dành cho học sinh
chuẩn bị vào Lớp Dự bị
Tiểu học 5 tuổi-Lớp 5.

Học sinh sẽ được học cách xướng âm,
chơi đàn dương cầm và biểu diễn các
đoạn nhạc kịch ngắn.

3.000.000

KHÓA HỌC 3: Thứ Hai (16/07) – Thứ Sáu (27/07)
NGÀY & THỜI GIAN

09:00 – 12:00 trưa

THỂ LOẠI

BÓNG RỔ CƠ BẢN
(nam và nữ) dành cho
học sinh chuẩn bị vào
Lớp 3-5

Ngày học:
16, 17, 18, 19, 20/07
23, 24, 25, 26, 27/07
Tổng số thời gian của
các lớp học là 30 tiếng.

ÂM NHẠC
dành cho học sinh
chuẩn bị vào Lớp Dự bị
Tiểu học 5 tuổi-Lớp 5

KHÓA HỌC
Hoạt động này dành cho học sinh Lớp 3-5
có nhu cầu tham gia để chuẩn bị cho mùa
giải bóng rổ cấp Tiểu học. Thầy Len có 20
năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên, và
từng là huấn luyện viên của đội tuyển vô
địch quốc gia tại Tiểu bang New Jersey,
Hoa Kỳ. Hãy cùng đăng ký và có sự chuẩn
bị sẵn sàng cho Mùa 1 đội tuyển bóng rổ
cấp Tiểu học.

Học sinh sẽ được học cách xướng âm,
chơi đàn dương cầm và biểu diễn các
đoạn nhạc kịch ngắn.

PHÍ (VNĐ)

2.500.000

3.000.000

