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Tư duy logic: Thông qua các bài tập với hình 
ảnh, vật thể, các câu đố, các công cụ giáo dục 
của Magic Mind, trẻ sẽ dần rèn luyện thành công 
khả năng quan sát, sắp xếp, phân loại, nhận biết 
các quy luật, …để giúp trí não trở nên nhạy bén, 
quá trình tư duy trở nên dễ dàng. Từ nền tảng đó, 
hiểu biết về ngôn ngữ, Toán học, nghệ thuật, giao 
tiếp xã hội của trẻ sẽ có điều kiện được hình 
thành và nuôi dưỡng.
Tư duy sáng tạo: Với hệ thống bài tập và hoạt 
động phát triển tư duy sáng tạo độc quyền của 
Magic Mind, trẻ sẽ tự hình thành một tinh thần cởi 
mở trước những cái mới, biết ứng phó với các tình 
huống, tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá. 
Thế giới thực sẽ được tái hiện qua những bức vẽ, 

Lịch học : 02 buổi/tuần - mỗi buổi 60 phút 

Học phí  1 .800.000đ/tháng
(đóng trọn khóa 3 tháng).

Tặng khóa học phụ đạo Toán - Tiếng việt

02 buổi tối trong tuần

Ghi danh Miễn phí ghi danh và quà tặng nhập học

Thời Lượng
Master Kid bao gồm 

15 cấp độ (level),
mỗi cấp độ tương ứng 
1 khóa học 3 tháng.

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

những sơ đồ Mindmap, những đồ vật handmade mà trẻ sẽ cùng làm với giáo viên của mình.
Tư duy cảm xúc & xã hội: Phát triển cảm xúc cá nhân, nhận biết cảm xúc của người khác, ứng 
phó trong các tình huống khó xử như: bạn nói dối, bạn trêu chọc mình, làm gì khi bản thân cảm thấy 
căng thẳng,… là một trong nhiều hoạt động trẻ sẽ cùng trải nghiệm với các bạn trong lớp dưới sự 
dẫn dắt của các giáo viên đã được huấn luyện về tư duy cảm xúc & xã hội. 
Tư duy tìm cách giải quyết vấn đề: “Bất kỳ vấn đề nào cũng có ít nhất 1 giải pháp”, “khi thay đổi 
quan điểm, nhận định của mình, vấn đề đang gặp phải có thể sẽ được giải quyết”, … là những niềm 
tin cơ bản mà trẻ sẽ được huấn luyện. Với những bài tập hệ thống và tăng dần độ thách thức, trẻ 
sẽ tập cách giải quyết các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Master Kid bao gồm một 
chuỗi các hoạt động tư duy, khám phá 
thế giới xung quanh để giúp bé phát triển  
4 nhóm tư duy chính:


