
 Superheroes are not only in the movies. We can become superheroes too and we want to show your kids how! Join us for October’s fun 
filled ‘Superhero’ themed camp, where we will teach students everyday actions to help contribute to society and give back to 
our community. Students will get the opportunity to design their own superhero, as well as to participate in activities including              
superhero training, mask making, indoor and outdoor games, obstacle courses and a final end of camp superhero performance!  

 

ESL 

Fun with Maths Creative Arts 

Cooking Activities 

Sports 
Basic Computer (K2) 

The activities prepared will provide opportunities to practice and develop children’s social and emotional skills— how to play with others    
in  a calm, sharing, and rewarding way as well as self-awareness, respect for others, and understanding their own feelings. Other aspects           
of social activities give students chance to express themselves through talking, drawing, and creating things together with other children 
their own age. Integrated core lessons like language, literacy, numeracy skills, and science experiments give children exposure to new ideas 
and concepts, writing skills, and expansion of vocabulary through observations and processes. 

Performing Arts 

Science Experiments 
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เลขแสนสนุก  
 ศลิปะ  คอมพวิเตอร ์(เฉพาะ อ.2)  

ท าอาหาร 

ESL สนทนาภาษาองักฤษ 

Bangkok Bilingual School (Kindergarten) 

เกม กฬีา  

คา่ยภาษาองักฤษภาคฤดูรอ้น  
เดก็ๆจะไดป้ระสบการณเ์รยีนรูผ้่านกจิกรรม 

บูรณาการสนุกๆมากมาย 
 ท ัง้ในหอ้งเรยีนและกจิกรรมกลางแจง้ 

     การแสดง รอ้งเพลง เตน้ร า 

เด็กๆทีม่าเขา้แคมป์นีจ้ะมโีอกาสไดฝึ้กทกัษะดา้นการอยูร่ว่มและท ากจิกรรมกบัเพือ่นๆ รูจ้กัเลน่และแบ่งปันกบัผูอ้ืน่อยา่งเหมาะสม ซ ึง่จะชว่ย
พฒันาการทัง้ดา้นสงัคมและอารมณ ์ รูจ้กัเคารพสทิธิข์องผูอ้ืน่ รูจ้กัตนเองและสามารถถา่ยทอดความรูส้กึนึกคดิของตนเองโดยการพูด เขยีน
วาดภาพ หรอืประดษิฐส์ิง่ของตา่งๆ สนุกสนานกบักจิกรรมบูรณาการหลากหลาย เชน่ เรยีนภาษาองักฤษ เรยีนเลขแสนสนุก การทดลอง
วทิยาศาสตร ์เป็นตน้  

ทดลองวทิยาศาสตร ์


