Diễn xuất bằng tiếng Anh/ Fun Theater
Giúp bé rèn luyện khả năng giao tiếp Anh ngữ, khả năng sử dụng ngôn ngữ hình
thể và sự tự tin trước đám đông qua việc đọc kịch bản và diễn những vở kịch ngộ
nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi của bé bằng tiếng Anh. Hàng tuần, bé sẽ biểu diễn
một vở kịch ngắn hoàn chỉnh các bạn trong giờ Show Time.

Chươngtrình

Dã Ngoại Khám Phá & Chơi Vận Động
Outdoor & Indoor
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Các chuyến dã ngoại, tham quan thực tế để giúp các bé có những giờ phút trải
nghiệm, thư giãn thật thú vị, tăng vốn hiểu biết xã hội của bé về cuộc sống
xung quanh mình. Các trò chơi giúp bé rèn luyện khả năng vận động và khả
năng làm việc nhóm, khả năng phản xạ, tương tác với thiên nhiên.

Vui hè & giành cơ hội đến
Hội nghị Trẻ em thế giới

Dã ngoại khám phá/ Kids Camp
Các chuyến dã ngoại, tham quan thực tế để giúp các bé có những giờ phút trải
nghiệm, thư giãn thật thú vị. Qua những chuyến đi, bé tăng vốn hiểu biết về
cuộc sống xung quanh mình như: Các loài vật và cây cối ở nông trại như thế nào,
sữa chua được làm ra bằng cách nào,…

Bạn ồng hành/ Buddy Interaion
Bé rèn kỹ năng giao tiếp, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và cảm thấy an toàn,
gắn bó hơn khi ở trường thông qua sự đồng hành với một người bạn nữa tại
trường hè TOMATO. Hàng tuần các bé sẽ có một giờ “Buddy Interaction”, bé và
“bạn đồng hành” sẽ gặp nhau để chia sẻ những điều vui buồn, hay một điều thú
vị mà bé học được và muốn chia sẻ lại cho bạn.

CƠHỘITHAMGIAHỘINGHỊTRẺEMTHẾGIỚI
Khi đăng kí tham gia chương trình "I CAN" Summer School 2019 của TOMATO từ 6 tuần trở lên, bé có cơ hội
tham gia Hội nghị Trẻ em thế giới 2019. Với chủ đề “CON CÓ THỂ!” - I CAN Children’s Global Summit là sự kiện
lớn nhất của trẻ em thế giới sẽ diễn ra tại Rome (Ý) từ ngày 20-23/11/2019 được tổ chức bởi DFC
(www.dfcworld.com).
Trường Ngoại khoá TOMATO là đại diện chính thức và duy nhất của DFC tại Việt Nam. Hội nghị năm 2019
quy tụ hơn 4000 trẻ em đến từ hơn 100 quốc gia để chia sẻ về những dự án, những câu chuyện truyền cảm
hứng của trẻ em. Hội nghị sẽ có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, đặc biệt là sự hiện diện
của Đức Giáo hoàng Francis và chuyên gia giáo dục Kiran Sethi – người sáng lập DFC.

THỜILƯỢNGHỌC&HỌCPHÍ
Phụ huynh có thể đăng ký một hay nhiều tuần, trong thời gian từ 20/5 đến 9/8 (đăng ký càng nhiều
tuần, học phí càng ưu đãi).
Vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn chiêu sinh của TOMATO để nhận thông tin lịch khai giảng, học phí và các
chương trình ưu đãi chi tiết.
Cơ sở 1:
329/5-7 Nguyễn Trọng Tuyển,
P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 028 3997 3585

Cơ sở 2:
572 Đường số 21, P. An Phú, Q.2,
TP.Hồ Chí Minh (gần Mega Market)
Tel: 028 7300 9390

Cơ sở 3:
Số 6 Đường số 1, KDC CityLand,
99 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM
(gần BigC Nguyễn Thị Thập) Tel: 028 7300 9391

Hotline: 0906 616 212 - Website: www.tomato.edu.vn

Cơ sở 4:
Số 47 Phạm Ngọc Thạch,
Phường 6, Q.3, TP.HCM
Tel: 028 7300 9395

Mùa hè - quãng thời gian mong đợi nhất của bé sau một năm học tập chăm chỉ ở
trường. Làm sao để bé thoải mái tận hưởng mùa hè vui tươi, khám phá những điều
mới lạ và học được kỹ năng bổ ích, tự tin vào bản thân mình! Một mùa hè thú vị
đang chờ đón bé tại TOMATO Summer School 2019 cùng với cơ hội giành học bổng
tham gia Hội nghị Trẻ em Thế giới diễn ra tại Rome (Ý) vào tháng 11/2019.

VÌSAOCHỌNCHƯƠNGTRÌNHHÈCỦATOMATOCHOBÉ?
Chương trình được thiết kế trên nền tảng học thuyết “Trí thông minh đa dạng/ Multiple Intelligences” - giúp khám
phá hết những năng lực tiềm ẩn của bé mà trường chính khóa chưa giúp nhận biết hết.
Chương trình hè phong phú và đa dạng nhất: gồm 8 chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm khác nhau,
Tích hợp những xu hướng giáo dục trẻ em tiến bộ và mới mẻ nhất như: Mindfulness - Kỹ năng tập trung và làm
chủ suy nghĩ, Design Thinking - Tư duy giải quyết vấn đề sáng tạo; Fun ABC - Học đọc & phát triển ngôn ngữ theo
phương pháp ngữ âm…
Cân đối giữa hai mục tiêu “vui chơi trọn vẹn” và “học điều bổ ích”. Bé học quan sát và phát triển bản thân, trải
nghiệm và khám phá cuộc sống.
Thời lượng học linh hoạt (có thể chọn đăng ký theo từng tuần, phù hợp với lịch cá nhân của bé).
Cơ hội giành học bổng tham gia Hội nghị Trẻ em thế giới diễn ra tại Rome (Ý) vào tháng 11/2019.

Bé vui ọc & phát triển ngôn ngữ/ Fun ABC
Trang bị cho bé những nền tảng thiết yếu cho việc học chữ. Chương trình
giúp bé làm quen với sách, rèn kỹ năng đọc, bổ sung vốn từ và kiến thức về
thế giới xung quanh để phát triển ngôn ngữ phong phú.

Khám phá Khoa học & Nghệ thuật/ STEAM
Các thí nghiệm, hoạt động mỹ thuật giúp bé khám phá thế giới khoa học và
nghệ thuật đầy những điều bất ngờ và thú vị. Qua đó, bé được phát triển khả
năng tư duy, trí tưởng tượng và sáng tạo.

Nhảy hiện ại

NỘIDUNGHỌC
Nội dung trong chương trình hè 2019 dành cho bé (3-11 tuổi). Mỗi hệ chương trình gồm 8 môn học xoay quanh
các chương trình:

Kỹ năng cảm xúc xã hội/ SEL
Giúp bé biết cách tự nhận thức những cảm xúc của bản thân, biết cách
bày tỏ cảm xúc phù hợp, biết kiềm chế cảm xúc nóng giận, biết vượt qua
những cảm xúc lo sợ. Từ đó, bé biết cách ứng xử phù hợp, biết phân biệt
các hành vi tốt xấu, biết quan tâm hơn đến cảm xúc của những người
xung quanh… Bé trở nên tự tin, tự chủ, biết yêu thương và chia sẻ hơn.

Bé bước vào Lớp Một tự tin & vững vàng
Strong Start
Đây là chương trình được đánh giá là một trong những giáo trình quốc tế tốt
nhất dành cho trẻ chuẩn bị đi học do Hiệp hội vì trẻ em Hoa Kỳ xây dựng. Chương
trình trang bị cho bé tâm thế, những kỹ năng học tập, kỹ năng ứng xử và giải
quyết vấn đề thiết yếu để bé vào lớp 1 tự tin và vững vàng, không bỡ ngỡ hay
sốc tâm lý khi bước vào môi trường mới khuôn khổ hơn ở trường tiểu học.

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân/ Safe Skills
Giúp bé nhận biết và tự bảo vệ bản thân khỏi các tình huống không an toàn,
nguy cơ gây tai nạn hoặc bị xâm hại.

Chơi thông minh/ Smart Play
Các trò chơi trí tuệ, giúp bé có những thư giãn, vui đùa thỏa thích và
phát triển đa dạng các hình thức của trí thông minh.

Bé học cách giải phóng cơ thể, thư giãn tinh thần và rèn luyện thể chất với
những điệu nhảy vui nhộn.

Thông minh cảm xúc và kỹ năng xã hội
Social Emotional Learning
Giúp bé biết cách tự nhận thức những cảm xúc của bản thân, biết cách bày tỏ
cảm xúc phù hợp, biết kiềm chế cảm xúc nóng giận, biết vượt qua những cảm
xúc lo sợ. Trên nền tảng đó, bé biết cách ứng xử phù hợp, biết phân biệt các
hành vi tốt xấu, biết quan tâm hơn đến cảm xúc của những người xung quanh…
trở nên tự tin, tự chủ, biết yêu thương và chia sẻ hơn.

Kỹ năng tập trung và làm chủ suy nghĩ
Mindfulness for Children
Giúp bé rèn luyện khả năng tập trung và chú tâm vào những gì đang diễn ra
ở hiện tại, giảm bớt sự xao nhãng và nhiễu động trong tâm trí. Những bài tập
này cũng giúp bé tăng khả năng tự nhận thức bản thân và cảm nhận sự an
nhiên từ bên trong.

Tư duy giải quyết vấn ề sáng tạo
Design Thinking
Giúp bé biết cách sáng tạo ra giải pháp hữu ích để giải quyết một vấn đề,
một tình huống thực tế thông qua bốn bước tư duy FIDS: Feel (Quan sát) –
Imagine (Suy nghĩ) – Do (Hành động) – Share (Chia sẻ).

Design
Thinking

Kỹ năng ọc hiểu và trình bày
Happy Read, Happy Talk
Giúp bé rèn kỹ năng đọc, bổ sung vốn từ và kiến thức về thế giới xung quanh
để phát triển ngôn ngữ phong phú. Giúp bé biết cách sử dụng các sơ đồ tư duy
để trình bày và phát biểu ý kiến một cách mạch lạc và có hệ thống.

