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ของ LFIB.

498, Soi Ramkhamhaeng 39 
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HIP HOP

Activités Extra-scolaires (AES)



Les enfants vont apprendre la forme 
fondamentale de cette danse ainsi que la 
compétence sur scène en utilisant la 
musique et les mouvements du style 
hip-hop.  Ils vont également faire des jeux 
pour créer une ambiance amusante qui 
sert aussi de motivation à apprendre. Les 
enfants participeront, à l’aide de 
l’animatrice, à la mise en œuvre d’un clip 
vidéo simple et original. Les élèves doivent 
porter des baskets, short, pantalon ou 
legging pendant l’activité (pas de robe 
pour les �lles !).  Ils peuvent s’habiller en 
tenue de hiphop pour venir à l'école a�n 
de ne pas se changer dans la journée. Ce 
cours préparera un spectacle pour la 
Mi-juin.

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด Children will learn all of fundamental hip 

hop styles: (waving, popping, gliding, �oor 
work, rocking, locking and more) as well as 
performance skill such as stage presence, 
acting, and improvisation are taught 
through kid-friendly Hip Hop style music 
and movement.  We also play games and 
even hold occasional contests to create a 
fun and motivating learning environment 
for your child. Throughout the session the 
students work together with the teacher 
to create a simple original video clip. 
Students must wear sport shoes and short, 
pant or legging during the activity (no 
dress for girls!). They can wear these cloths 
to come to school in the morning. This 
course will prepare a show for mid-June.

สอนพื้นฐานการเต้นฮิปฮ็อปและเตรียมการแสดง
ในปลายปี ในระหว่างการสอนจะมีการเล่น
เกมส์ด้วยเพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน นักเรียนต้องสวม
รองเท้าผ้าใบและกางเกงหรือเลกกิ้งในการ
เรียน (นักเรียนหญิงไม่ควรนุ่งชุดกระโปรง)    
ซึ่งนักเรียนควรใส่ชุดที่จะใช้เรียนมาจากบ้าน
เลยเพื่อจะได้ไม่ต้องนำมาเปลี่ยนที่โรงเรียน
หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน

HIP HOP


