
CÂU LẠC BỘ TUỔI THƠ- HÀNH TRANG VÀO LỚP 1 

Các quý phụ huynh băn khoăn, lo lắng khi con mình sắp vào lớp 1! 

- Làm sao để trang bị những kỹ năng nền tảng cần thiết cho con? 
- Làm sao để bước đệm chuyển giao giữa bậc mầm non vào lớp 1 

thật nhẹ nhàng và hiệu quả? 
- Làm sao để con em mình có thể tiếp cận và tỏa sáng ở một môi 

trường mới đầy tự tin? 
→ Chúng tôi tìm ra giải pháp cho các bạn! 

Hãy đến với Hong Duc School để cùng trải nghiệm: “ Câu lạc bộ tuổi 
thơ” chương trình dành riêng cho các bé mầm non chuẩn bị vào lớp 1. 
Thông qua chương trình này, các bé có cơ hội trải nghiệm và làm quen với 
mô hình học hiện đại của bậc tiểu học, sớm hình thành tâm thế: Con là 
học sinh lớp 1. 

Tham gia “ Câu lạc bộ tuổi thơ” các bé được trải nghiệm 10 buổi học 
ở một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất của tỉnh Hưng Yên. 
Các bé được đồng hành với đội ngũ giáo viên trẻ, năng động và giàu nhiệt 
huyết cùng với một mô hình giáo dục theo định hướng chất lượng cao. Các 
bé được khám phá và phát triển ngôn ngữ, tư duy,  được học tập và giao 
tiếp tiếng anh với người nước ngoài, được giáo dục KNS toàn diện, khoa 
học công nghệ :STEM, IQ (toán học thông minh), được hình thành năng 
khiếu nghệ thuật và thẩm mĩ thông qua các tiết học về khám phá âm nhạc 
và mỹ thuật. Các bé được học tập và trải nghiệm thực tế thông qua hệ 
thống bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, vườn sinh vật và khu nông 
trại của nhà trường 

Hãy đến với chúng tôi để xóa tan những hoang mang và tạo ra những 
bứt phá cho bước khởi đầu của con em bạn. 

“Câu lạc bộ Tuổi thơ” dự kiến Khai giảng trong tháng 4 năm 2020. 
Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con tham gia xin vui lòng đăng ký 
Online qua website hongduc.edu.vn hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng 
Tuyển sinh - Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức. 
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