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Tư duy logic: Bé tập luyện quan sát, phân loại, 
trò chuyện cùng nhau về các vật thể, màu sắc, 
chất liệu vô cùng đa dạng. Qua đó, não bộ của bé 
dần hình thành thói quen sắp xếp trật tự, hợp lý 
và thói quen này sẽ giúp bé học Ngôn ngữ, Toán 
nhanh hơn, giao tiếp rõ ràng, thuyết phục hơn.
Tư duy sáng tạo: Còn gì vui hơn khi được đích 
thân tạo ra các bức vẽ nhiều màu sắc, bắt tay làm 
những đồ vật nhỏ xinh, tìm cách đem những vật 

to lớn ngoài cuộc sống vào lớp học và quan sát xem tự nhiên 
“cựa mình” như thế nào. Sự khéo léo của đôi bàn tay và trí tưởng 
tượng của bé sẽ cùng song hành phát triển nhờ vào những hoạt động 
sôi nổi và đầy tính sáng tạo diễn ra trong mỗi tiết học.
Tư duy cảm xúc & xã hội: Hiểu được cảm xúc của mình, hiểu được 
cảm xúc của người khác, tìm cách quản lý cảm xúc của mình và tìm 
cách tương tác phù hợp với cảm xúc của người khác là những bài học 
bé sẽ được rèn luyện thông qua học phần tư duy cảm xúc & xã hội. 
Tư duy tìm cách giải quyết vấn đề: “Vì sao chiếc xe của mình không 
hoạt động?”, “Làm cách nào giúp Lọ Lem quay về nhà đúng giờ?”, … 
là 2 trong số hàng chục hoạt động thú vị mà bé sẽ tham gia giải quyết 
trong học phần về Giải quyết vấn đề.

Thời Lượng
  Creative Kid bao gồm
9 cấp độ (level), mỗi cấp độ 
tương ứng với 1 khóa học 
3 tháng.
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Creative Kid bao gồm một 
chuỗi các hoạt động vui chơi, khám phá 
thế giới xung quanh để giúp bé phát triển  
4 nhóm tư duy chính:

Tham gia các buổi hội thảo định kỳ của Magic Mind để kịp thời nắm bắt xu hướng dạy con và 

sự phát triển của trẻ hiện đại.

Sau mỗi buổi học, phụ huynh được chia sẻ từ giáo viên về nội dung buổi học cũng như 

sự thể hiện của bé. Sự tiến bộ của học sinh được đánh giá vào cuối mỗi khóa học 3 tháng.

Gia Đình Nhà Trường

Lịch học : 02 buổi - mỗi buổi 60 phút 

Học phí  1 .500.000đ/tháng
(đóng trọn khóa 3 tháng).

Ghi danh Miễn phí ghi danh và 
quà tặng nhập học


