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TRẠI HÈ ENGLISH + ART: CODICAMP 2019 - CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS 
 

NGÀY CHỦ ĐỀ 

 

BUỔI SÁNG 
 

BUỔI TRƯA BUỔI CHIỀU   
 

(8:30 – 11:00) 
 

(11:00 -13:30) (13:30 – 16:00)     

   07:30 - 09:00: Check in Ăn trưa và 13:30 - 14:00: Phân chia lớp và phổ biến nội quy 

1 Ngày khởi động 
09:00 - 09:30: Lễ khai mạc: Welcome our Stars! nghỉ trưa 14:00 - 14:30: Sáng tạo bài hát cổ động của lớp 

09:45 - 10:45: Bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh.  14:30 – 15:00: DIY: Thiết kế cờ và hòm thư của lớp     

   10:45 - 11:00: Trò chơi làm quen trong lớp  15:00 - 16:00: Mini dance battle: Stars all around you 

   08:30 - 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 14:00: Thảo luận mở: Creative rhythm 

2 
Thể hiện bản 09:00 - 10:00: Bài học: Kỹ thuật cơ bản trong cảm thu nghệ nghỉ trưa 14:00 - 15:30: Cuộc thi: Global best dance crew 

thân thuật  15:30 - 16:00: Hoạt động bốc thăm chủ đề cho bài biểu 
  

   10:30 - 11:00: Workshop: Âm nhạc và nhịp điệu  diễn showcase 

   08:30 - 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 15:00: Thảo luận: Broadway preparation: The 

3 
Kiểm soát bản 09:00 - 09:30: Bài học: Tìm hiểu về âm nhạc trong nhạc kịch nghỉ trưa first page 

thân 09:30 - 11:00: Hoạt động nghệ thuật: Kiểm soát giọng và  15:00 – 16:00: Hoạt động ngoài trời: The musical hunt   

   chuyển động cơ thể   

 

Vượt qua chính 

08:30 - 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 - 14:45: Broadway practice: “The story begins” 

4 09:00 - 10:00: Workshop: Step up: Revolution nghỉ trưa 15:00 - 16:00: Hoạt động thể chất: Beat the time 
mình  10:10 - 11:00: Bài học: From a word to a movie  challenge     

   08:30 – 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 14:15: Bài học: Conflicts in teams 
   09:00 – 10:00: Workshop 1: Lắng nghe chia sẻ từ những nghỉ trưa 14: 30 - 15:30: Các hoạt động và trò chơi với nước 

5 Ngày workshop nghệ sỹ nổi tiếng  15:30 - 16:00: Đại chiến bóng nước truyền thông “Water 

   10:00 – 11:00: Workshop 2: Sự đa dạng văn hoá trong nghệ  Fight”. 

   thuật   

       

   08:30 – 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 - 14:00: Bài học: Tầm quan trọng của những lời 
 

Thử thách 
09:00 – 10:00: Hoạt động nghệ thuật: Crew original nghỉ trưa động viên 

6 Choreography  14:00 - 15:00: Broadway practice: The climax of the 
Art attack 

 

 10:00 – 11:00: Tập bài nhảy flashmob: “Glory day”  story     

      15:00 - 16:00: Hoạt động ngoài trời: Art attract  
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  08:30 – 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 15:00: Art games workshop: Enjoy games to 
 

Thử thách 
09:00 – 10:00: Workshop: Problems solving skills on nghỉ trưa cooperate with others campers 

7 Broadway stage. How to improve and be confident. 
 

15:00 - 16:00: Activity: The voice kids – Social 
Âm nhạc 

 

 10:00 – 11:00: Broadway workshop: Breakthrough  interaction contest    

  challenges   
  08:30 – 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 14:00: Bài học ngôn ngữ: Solo Artist hay Crew? 

8 
Thử thách 09:00 – 10:00: Bài học ngôn ngữ: You are a part of the nghỉ trưa 14:00 – 15:00: Broadway practice: Learn from mistakes 

Đồng đội whole  15:00 – 16:00: Hoạt động ngoài trời: Cuộc thi đấu thể   

  10:00 – 11:00: Hoạt động nghệ thuật: Crew outstanding pose  thao– Running Stars 

  08:30 – 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 14:45: Hoạt động nghệ thuật: Bài biểu diễn 

9 
Ngôi sao nghệ 09:00 – 10:00: Bài học ngôn ngữ: Spotlight of the show nghỉ trưa showcase 

thuật Nhí 10:20 – 11:00: Hoạt động nghệ thuật: Ready for the final  15:00 – 16:00: DIY: Đạo cụ diễn xuất   

  showcase   
  08:30 – 09:00: Ăn sáng và tập thể dục buổi sáng Ăn trưa và 13:30 – 14:30: Hoạt động tự chọn theo chủ đề 

10 Ngày tổng kết 

09:00 – 10:00: Hoạt động: Thảo luận và chia sẻ nghỉ trưa 15:00 – 16:00: Tổng duyệt cho buổi lễ tổng kết 

10:00 – 11:00: Hoạt động nghệ thuật: Bài biểu diễn showcase  16:15 – 17:00: Lễ tổng kết hoạt động trại hè 
    17:30 – 18:30: Tiệc buffet tối tại trường 

    18:30 – 20:00: Dạ hội âm nhạc: Broadway Stars Rising 
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