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Niveaux | Levels | ชั้นเรียน
de la MS au CE1
(From PreK4 to 2nd Grades)

MINI-TENNIS
Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site internet du LFIB.

LYCÉE FRANÇAIS

International de Bangkok

For more information, please visit the LFIB
website.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์
ของ LFIB.

Langue | Language | ภาษา
Français | French | ฝรั่งเศส
Anglais | English | อังกฤษ

Prix | Pricing | ราคา
380 THB / Session (1h)
Activités Extra-scolaires (AES)

@LFIBofficial

@LFIBinfo

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

Les élèves vont apprendre à jouer au tennis
avec de petites raquettes et des balles en
mousse sur un petit terrain (cour de
récréation). Chaque enfant travaillera sa
coordination motrice et visuelle pendant
l'entrainement. C'est un apprentissage
distrayant et énergique qui permet aux
enfants d'apprendre à jouer au tennis tout
en s'amusant. Les élèves doivent porter des
chaussures de sports, un short, un T-shirt et
une casquette pour cette activité.
Nous attirons votre attention sur le fait que
les activités proposées à la deuxième
session seront identiques à celles de la
première session. Nous vous conseillons
donc de changer d’activité pour votre
enfant à la session 2 afin de lui permettre de
découvrir d’autres joies, d’autres plaisirs et
de s’épanouir à travers une autre activité.

Children will learn how to play tennis
using small rackets and soft foam tennis
balls on a short court (playground). Each
child will work on eye-hand and foot
coordination skills while learning the
correct strokes and grips for playing
tennis. It will be a fun, energetic learning
environment that encourages the children
to have fun while playing the sport of
tennis. Students must wear sport shoes,
short, t-shirt and cap for this activity. (The
lessons of both sessions are the same. We
then recommend you to change the
activity for your child for the session 2.)

นักเรียนจะได้เรียนการเล่นเทนนิสโดยใช้ไม้
ขนาดเล็กและลูกแบบนิ่มบนสนามขนาดเล็ก
(สนามเด็กเล่น) จะฝึกการใช้สายตา มือ และ
ขา อย่างสัมพันธ์กันในการตีลูกและการจับไม้
นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนานในการเรียน นักเรียน
ต้องสวมรองเท้ากีฬา กางเกงขาสั้น เสื้อยืด และ
หมวก ระหว่างการเรียน
ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าการเรียนการ
สอนของกิจกรรมทั้ง 2 ภาคจะเหมือนกัน จึงขอ
แนะนำให้ท่านเปลี่ยนกิจกรรมในภาค 2 เพื่อให้
บุตรของท่านได้ค้นพบความสนุกสนานรื่นเริงไป
กับกิจกรรมอื่นๆ หากท่านยังคงสมัครกิจกรรม
“มินิเทนนิส” ให้บุตรของท่านเหมือนเดิม ทาง
โรงเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะพูดคุย
ให้บุตรของท่านรับทราบถึงเรื่องดังกล่าว

MINI-TENNIS

