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*  CLB “ Sôi động ngày hè” kéo dài 2 Tháng ( từ ngày 06/06/2017 đến hết 

ngày 29/7/2017). Thời gian: từ 7h00 đến 17h30 tất cả các ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 7 tại Trường mầm non Mùa Xuân - La Khê - Hà Đông - HN. 

*  Dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 1 (sinh năm 2010) tại các trường Tiểu 

học trên địa bàn Quận Hà Đông. 

1. Thời gian đăng ký tham gia: Từ ngày 30/5/2017 - 10/6/2017. 

2. Phụ huynh được lựa chọn 1 trong 3 cơ sở của trường mầm non Mùa Xuân 

để đăng ký cho con tham gia câu lạc bộ. 

3. Học sinh sẽ được xếp lớp sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký và đóng 

phí. 

4. CLB chỉ nhận tối đa 20 học sinh/1 cơ sở. Những học sinh đăng ký muộn 

sau khi vượt quá số lượng của lớp sẽ được bảo lưu để sắp xếp lớp mới. 

5. CLB mới chỉ được mở khi có đủ số lượng tối thiểu là 15 học sinh. 

6. Đối với học sinh là học sinh cũ của trường mầm non Mùa Xuân được ưu 

tiên giảm 5% học phí các hoạt động. 

   

CLB “ Sôi động ngày hè” được các giáo viên và chuyên gia nhiều kinh 

nghiệm dẫn dắt. 
 

Nội dung chương trình được xây dựng phong phú với nhiều hoạt động 

thực tế tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm. Qua đó học sinh phát huy 

được tính sáng tạo, trí tưởng tưởng, sự tự tin và những kỹ năng cần thiết 

trong học tập và cuộc sống. 
 

CLB con là nơi các em giải trí, thỏa mãn đam mê với các hoạt động lý 

thú, giúp các em có kỹ năng tìm tòi, khám phá, phát hiện và nuôi dưỡng 

tài năng. Đây cũng là sân chơi An Toàn - Bổ ích cho các em trong những 

ngày hè, giúp bố mẹ an tâm trong công việc. 
 

Học sinh tham gia câu lạc bộ sẽ được chăm sóc và tham gia các hoạt 

động trong suốt 1 ngày từ 7h00 đến 17h30 theo đúng chế độ học tập tại 

trường tiểu học, giúp các bé nhanh chóng ổn định tâm thế khi bắt đầu 

vào năm học mới. 

 

* KINH PHÍ : 3.500.000 đ/ 1 tháng/ 1 học sinh 

Bao gồm 

- Tiền ăn ( không có ăn sáng) : 30.000 đ/ ngày x 26 buổi 

- Tiền chăm sóc bán trú : 500.000 đ/ 1 tháng 

- Học phí các lớp học : Vẽ, Erobic, Tiếng Anh, Kỹ năng sống... 

* ĐÓNG PHÍ :  
- Trực tiếp tại văn phòng cơ sở đăng ký cho học sinh tham gia CLB. 

* ĐĂNG KÝ 

1.Phụ huynh  đăng ký tham gia CLB bằng cách điền trực tiếp đơn và 

gửi về trường mầm non Mùa Xuân. 

2. Tải mẫu đơn tại website: http://muaxuan.vn và gửi đơn đăng ký 

vào địa chỉ email: truongmuaxuan@gmail.com. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trường mầm non Mùa Xuân 

* Cơ sở 1: Ngõ 36 đường Lê Trọng Tấn - La 

Khê - Hà Đông - HN  

- ĐT: 0433525152 - 098 8528826 

* Cơ sở 2:  Ngõ 30 đường Lê Trọng Tấn - La 

Khê - Hà Đông - HN 

- ĐT: 0433525153 - 096 1615672 

* Cơ sở 3:  Ngõ 41 đường Tố Hữu - La Khê - 

Hà Đông - HN 

- ĐT: 0432939182 - 093 2170788 

Hotline: 0983787677 

Đáp ứng mong muốn gia các hoạt động BỔ ÍCH - LÝ THÚ - AN TOÀN trong 3 tháng hè dành cho các 

bạn học sinh tiểu học.  

Trường mầm non Mùa Xuân tổ chức Câu lạc bộ hè chủ đề : “ SÔI ĐỘNG NGÀY HÈ ” với các hoạt động 

đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng, bổ trợ kiến thức cũng như chăm sóc trong hè. 

 

THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

KINH PHÍ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ 



 

 

 

Thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký vui lòng truy cập website: http://muaxuan.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại trường. Xin chân thành cảm ơn./. 

               TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

  Học sinh được học tiếng Anh với người bản      
 ngữ, tăng cường kỹ năng nói, trải nghiệm và 
 thể hiện mình qua các hoạt động thực tế, 
 theo các chủ điểm. Kết thúc CLB, học sinh 
 sẽ có chương trình tổng kết cuối  khóa thông 
 qua các hoạt động văn nghệ, thuyết trình, 
 đóng kịch bằng tiếng Anh... 

  HỘI HỌA 

 Học sinh được thực hành bằng nhiều hình 
 thức và chất liệu khác nhau, trang trí đồ 
 vật, vẽ truyện tranh, sáng tạo họa tiết... 
 Qua đó bổ sung kiến thức về cuộc sống 
 xung quanh, phát triển khả tăng tưởng 
 tượng và tư duy sáng tạo. 

  NHẢY HIỆN ĐẠI 

    Học sinh chủ động, tự tin khi tham gia vào 
    các hoạt động vận động. Trong mỗi buổi học,        
    học sinh được luyện tập các động tác cơ bản, 
    các tiết mục biểu diễn cụ thể đa dạng. 

    Học sinh được trải nghiệm làm việc nhóm, 
    hình thành kỹ năng cơ bản về biên đạo một 
   đoạn nhỏ dựa trên tổ hợp động tác đã được 
   học. 

                                  KỸ NĂNG SỐNG 

•           Học sinh được tham gia các hoạt động trải 
    nghiệm với các kỹ năng cần thiết: 

•     - Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục. 
•    - Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. 

•    - Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, 
    băng bó, xử lý vết thương. 
•    - Kỹ năng sinh tồn. 

  ÔN LUYỆN KIẾN THỨC  

    Học sinh được ôn luyện lại những kiến thức 
    cần thiết. Duy trì thói quen học tập thường 
    xuyên và hàng ngày. 

    Hình thành kỹ năng học tập chủ động,  linh 
    hoạt. Phát triển tư duy học tập hiện đại, 
    sáng tạo. 

   BƠI LỘI 

     Học sinh  tham gia bơi tại bể bơi gần  
     trường. Thực hành các kỹ năng cần thiết  
     phòng chống đuối nước. Tham gia các trò 
     chơi dưới nước. 

  Học sinh có thể đăng ký tham gia khóa 
     học bơi do giáo viên tại bể bơi trực tiếp 
     giảng dạy. 


