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TRẠI HÈ ENGLISH + STEM: CODICAMP CẤP THCS 
 

NGÀY CHỦ ĐỀ BUỔI SÁNG 
(8:30 – 11:00) 

BUỔI TRƯA 
(11:00 -13:30) 

BUỔI CHIỀU 
(13:30 – 16:00) 

1 Ngày khởi động 

07:30 - 09:00: Check in và nhận học liệu. 
09:00 - 09:30: Khai mạc: Hello Wall-E!  
09:45 - 10:45: Kiểm tra năng lực Tiếng Anh. 
10:45 - 11:00: Trò chơi làm quen trong lớp 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 - 14:00: Phân lớp và phổ biến nội quy lớp học 
14:00 - 14:30: Sáng tác bài cổ động của lớp 
14:30 – 15:00: Thiết kế cờ và hòm thư của lớp 
15:00 - 16:00: Vùng đất robot: Thử thách đầu tiên 

2 Chuyến du hành 
tương lai 

08:30 - 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 - 10:00: Bài học ngôn ngữ: Cuộc gọi từ tương lai 
10:30 - 11:00: Robotic: Nhà phiên dịch robot – Lắp ráp và 
lập trình robot hỗ trợ giao tiếp. 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 – 14:00: Thảo luận và lên ý tưởng thiết kế phương 
tiện giao thông ở tương lai 
14:00 - 14:45: Hoàn thiện poster và mô hình phương tiện 
giao thông ở tương lai 
15:00 - 16:00: Workshop: Triển lãm robot 

3 Thế giới mới 

08:30 - 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 - 09:30: Bài học ngôn ngữ: New world – New 
challenges 
09:30 - 11:00: Workshop: Robotics Goround 
(HS tham gia workshop và hoàn thành các thử thách để ghi 
điểm cho Nhà của mình) 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 – 14:00: Phân chia nhóm thảo luận 
14:00 – 15:00: Thảo luận mở: Me in the new world 
15:00 – 16:00: Hoạt động ngoài trời: Trò chơi truy tìm 
kho báu – Treasure hunt 

4 Bảo vệ vùng đất 
Codi 

08:30 - 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 - 10:00: Bài học ngôn ngữ: Future communication 
10:10 - 11:00: Robotic: Cleaning Bot và Security Bot 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 - 14:45: Bài học trải nghiệm: Be creative 
15:00 - 16:00: Hoạt động ngoài trời: Trò chơi tiếp sức: 
Break the limit! 

5 Thử thách thành 
phố Nước 

08:30 – 09:00: Thảo luận mở: Water Pollution 
09:00 – 10:00: Bài học ngôn ngữ: What is water pollution 
10:00 – 11:00: Bài học: Should Artificial Intelligent replace 
human in solving the water pollution problem? 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 - 15:00: Hoạt động và trò chơi với nước 
15:00 - 16:30: Đại chiến bóng nước truyền thống “Water 
Fight”. 

     

6 Thử thách  
Thiết kế  

08:30 – 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 – 10:00: Bài học ngôn ngữ: Creative vision 
10:00 – 11:00: Robotic: Gặp gỡ  Engineer-bot 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 - 14:45: DIY: My Roboland – Hoạt động thảo luận 
và thiết kế mô hình thành phố tương lai 
15:00 - 16:00: Trò chơi theo trạm: Colorful wheel 

7 Ngày dã ngoại 07:30 – 09:30: Tập trung và di chuyển lên địa điểm cắm trại 
09:30 – 10:00: Ổn định hành lý và nghỉ ngơi 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 - 14:30: Workshop ngoài trời: The important of 
healthy lifestyle 
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10:00 – 11:00: Lớp học ngoài trời theo chủ đề 14:45 - 15:30: Codi Scavenger hunt 
15:45 - 17:30: Di chuyển về trường 

8 Thử thách  
Thể thao 

08:30 – 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 – 10:00: Bài học ngôn ngữ: Robot competition in the 
world 
10:20 – 11:00: Robotic: Giải vô địch bóng đá Robot 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 – 14:00: Hoạt động mở: Codi best idea 
14:00 – 15:00: Hoạt động nghệ thuật: Chuẩn bị cho bài 
biểu diễn tổng kết 
15:00 – 16:00: Hoạt động ngoài trời: Sport tournament 

9 Thử thách  
Người khổng lồ 

08:30 – 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 – 10:00: Bài học: Robot MODI & công nghệ IOT  
10:00 – 11:00: Thử thách: Người bạn khổng lồ - Lắp ráp và 
lập trình mô hình robot lớn. 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 – 14:45: Worshop: Những ứng dụng sáng tạo với 
robot 
15:00 – 16:00: Cuộc thi: Future robot giữa các lớp 
 

10 Ngày tổng kết 

08:30 – 09:00: Ăn sáng và bài thể dục buổi sáng 
09:00 – 10:00: Phần chia sẻ cá nhân cuối trại hè:  
The Footprint of memory 
10:00 – 11:00: Luyện tập cho bài biểu diễn tổng kết 

Ăn trưa và nghỉ 
trưa 

13:30 – 14:00: Ăn nhẹ và chuẩn bị cho hoạt động tổng 
kết chương trình.  
14:00 – 15:00: Tổng duyệt cho buổi lễ tổng kết 
15:00 – 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 Future Land 

  
 


