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FOOTBALL

Activités Extra-scolaires (AES)



L'objectif principal est de faire découvrir aux 
enfants l'étendue de la technique propre au 
football et de les faire progresser dans la maîtrise 
du ballon (apprentissage de gestes techniques 
suivants : prise de balle, course avec le ballon, 
passe précise à un partenaire, tir au but …) En 
parallèle, les notions d'esprit collectif, de respect 
des règles, de l'arbitrage, des partenaires et des 
adversaires sont constamment présentes dans 
l'activité. 
L’entraînement comprend l’échau�ement, le 
stretching, les techniques individuelles, le match, 
avec des arrêts pour boire. Le maillot, les 
chaussettes longues, les chaussures de sport ou 
chaussures de football et les protège-tibias sont 
obligatoires. Les crampons ne sont pas autorisés 
pendant l’activité ! (Voir photo). Casquette 
conseillée. Votre enfant pourra se voir refuser de 
jouer s’il n’a pas son équipement. L’achat de 
l’équipement peut se faire dans les centres 
commerciaux ou à FBT http://www.fbtsports.com 
(après réception de la con�rmation de 
l’inscription). 

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด The objective of the activity is to make children 

discover techniques of football playing and make 
progress in the control of the ball (learning 
gestures: catching the ball, running with the ball, 
pass the ball to a partner and shoot). At the same 
time, children will know the concepts of team 
spirit, respect for rules, arbitration, partners and 
adversaries. 
Each training comprises warming up, stretching, 
individual techniques, and match, with many 
breaks for refreshment.  All children must wear 
football out�t, long socks sport or football shoes 
and shin pads. No studs allowed on the �eld 
(please see the pictures above).  Cap 
recommended.  Your child can be refused to play if 
they do not have these items. Parents can buy 
them in department stores or at FBT 
http://www.fbtsports.com  (after receiving the 
registration’s con�rmation). 

จุดประสงค์ของกิจกรรมคือให้นักเรียนได้รู้จักเทคนิค
เฉพาะของการเล่นฟุตบอล  และพัฒนาการบังคับลูก
ฟุตบอล (ฝึกท่าต่างๆ เช่น แย่งลูก เลี้ยงลูก ส่งลูก และ
การยิงประตู เป็นต้น)  พร้อมกันนั้นยังฝึกให้นักเรียน
รู้จักการทำงานเป็นทีม การเคารพกฎกติกา คำตัดสิน
ของกรรมการ เพื่อนร่วมทีมและคู่ต่อสู้    
จะเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการทำความอบอุ่นร่างกาย การ
ยืดกล้ามเนื้อ ตามด้วยการฝึกด้านเทคนิค และการ
แข่งขัน โดยจะหยุดให้ดื่มน้ำเป็นระยะๆ นักเรียนต้อง
สวมชุดฟุตบอล  ถุงเท้ายาว รองเท้ากีฬาหรือรองเท้า
ฟุตบอลแบบไม่มีปุ่ม และสนับแข้ง ห้ามใช้รองเท้าแบบ
มีปุ่มระหว่างเรียนกิจกรรม (ดูรูปด้านบน) และแนะนำ
ให้ใส่หมวกกันแดดด้วย บุตรของท่านอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้ร่วมกิจกรรมหากอุปกรณ์ไม่ครบ ผู้ปกครอง
สามารถหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้ตามห้างสรรพสินค้า 
หรือที่ เอฟบีที http://www.fbtsports.com 
(หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่านั้น)
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