Thăng Long Academy Kindergarten - March 2016

Thông tin quan trọng
Quý Phụ huynh kính mến,
Những ngày mưa ẩm ướt cuối mùa xuân
đã lui dần nhường chỗ cho những dải
nắng vàng tươi đầu tiên của mùa hè mới.
Chỉ hơn một tháng nữa là năm học sẽ kết
thúc. Mọi hoạt động tại trường vẫn diễn
ra sôi động, cộng thêm những hoạt động
chuẩn bị cho chương trình biểu diễn cuối
năm. Các cô và trò Thăng Long Academy
bận rộn quá!

* Thông tin y tế: Cho đến thời điểm này nhà trường chưa
ghi nhận thêm một trường hợp học sinh nào mắc bệnh
thủy đậu. Nhà trường vẫn tiếp tục theo dõi và đề cao việc
giữ gìn vệ sinh toàn trường. Nếu có thông tin gì cần cung
cấp, Quý Phụ huynh vui lòng liên lạc tới văn phòng
trường.
* Chương trình biểu diễn cuối năm: Thứ Bảy ngày
14/05/2016 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn cuối năm
của trường Thăng Long Academy. Các bố mẹ vui lòng lưu
ý về sự kiện trọng đại này để sắp xếp thời gian, công việc
hoặc chương trình du lịch của gia đình cho phù hợp để tất
cả các bé đều được tham dự.

Phát triển giác quan
Phát triển giác quan luôn là hoạt động được chú trọng trong chương trình học của lớp Puppies. Quan sát bằng
mắt, chạm và cảm nhận bằng tay, nghe bằng tai và ngửi bằng mũi… là cách mà các cô giáo thường sử dụng để
trẻ tìm hiểu, khám phá về đặc điểm, đặc tính của sự vật quanh mình. Mỗi một tác động, kích thích mới lạ, cụ
thể tới các bé đều rất hấp dẫn, gợi trí tò mò, giúp phát triển tư duy. Khi bé được thực hiện hoạt động với đúng
lứa tuổi, bé luôn tập trung và đầy hào hứng.

Xã hội
Liên quan đến chủ đề về “Đồ uống”, hoạt động nấu ăn tháng này tập trung vào các loại nước trái cây. Mùa hè
sắp đến rồi, các bé đã sẵn sang phục vụ bố mẹ các loại đồ uống tránh nóng nhé. Xin hãy “order” ạ.

Tiếng Anh
Giờ học tiếng Anh với các thầy cô giáo nước ngoài là hoạt động đều đặn hàng tuần của các bé. Giờ đây, thầy
Thian và cô Kay thường chủ động đứng lớp, ít khi cần đến sự hỗ trợ của cô giáo trợ giảng vì các bé hiểu khá
nhanh những diễn đạt của hai thầy cô, tích cực và hăng hái tham gia giờ học.

Khoa học
Một cách thật đơn giản và thú vị để tìm hiểu về cơ chế hoạt động của đài phun nước. Có thể các bé đã được
nhìn thấy đài phun nước nhiều rồi, nhưng được quan sát cả quá trình từ lúc nước đang ở trong bình cho đến
khi chảy vọt ra khỏi vòi nhờ áp lực từ quả bóng đầy hơi thì thật là kỳ diệu, các bé cứ muốn làm đi làm lại mãi

Hoạt động nghệ thuật
Lớp Duckling tìm hiểu về màu nước, chỉ riêng việc chơi với màu, hòa các màu sắc vào với nhau hoặc sử dụng
các loại nguyên vật liệu, đồ dùng khác nhau cho việc pha màu cũng đủ khiến các bé mê mẩn. Đôi khi thật khó
để giữ cho quần áo của các bé khỏi bị lem màu nhưng đổi lại là những giờ phút say mê, vui vẻ. Bố mẹ hãy ủng
hộ cô và các bé nhé.

English
Dear Parents
April has been a very exciting month at Thang Long Academy Kindergarten. The Hokey Pokey song has for sure
brought an abundance of joy amongst all the kids and teachers. I believe the kids had a wonderful time on the
sports day, despite the strange change in weather and some little ones being sick.
We have been teaching health and safety and the importance of being clean and eating healthy. During April,
we were focusing on active learning and enjoying a variety of physical movement, games and activities.
In the Dolphin and Bunny class, we started playing a new game where we blindfold two kids at a time and they
have to toss a beanbag onto a flash card, they have to say the new (health and safety) word. This is a great way
to learn new words and it allows us to pay close attention to individual pronunciation.
In the Dinosaur and Elephant class, we have started an activity that consists of four hoops and one cone. Each
hoop has a different flash card and a cone placed in the centre. One by one, the students have to jump into a
hoop and say the flash card, then jump to the second hoop and say the flash card. Then they have to run
around the cone twice, three times or four times and race to the other hoops. We made it a little more
complicated by allowing two students to do it at the same time.
The little ones in the Duckling and the Puppy class have been learning some opposite words; tall and short,
hard and soft, loud and quiet. We have been playing with some objects to practice different sense of touch.
We were using different instruments to make loud and quiet sounds and for arts and crafts, we have been
painting tall and short trees.
We are looking forward to our lessons in May.
Friendly regards
Ms. Kay and Mr. Thian

Những ngày quan trọng cần ghi nhớ
Chương trình biểu diễn cuối năm: 14/05/2016
Nghỉ 30/4 và 01/05: 02/05/2016 – 03/05/2016
Nghỉ hè: 06/06/2016 – 10/06/2016

Có thể bạn quan tâm
Dạy trẻ em về hoạt động của não – Tạo nền tảng cho trí thông minh cảm xúc
Hiểu biết là sức mạnh. Khi bạn trang bị cho trẻ em kiến thức cũng là lúc bạn tăng nguồn sức mạnh cho con.
Tâm trí của con người có thể bị quá tải với những cảm giác buồn rầu, sợ hãi, giận dữ và điều này làm chúng ta bối
rối. Người lớn đã vậy, trẻ em còn khó khăn hơn trong khả năng đối phó với những cảm xúc tiêu cực. Việc giúp trẻ
em tự hiểu được những cảm giác và suy nghĩ của bản thân chúng là rất quan trọng để trẻ biết tự xử lý vấn đề của
mình. Đồng thời, qua đó trẻ em cũng có một vốn từ nhất định để diễn đạt những cảm xúc của mình với người khác.
Việc hiểu được cảm xúc của bản thân và diễn tả được nó cũng gần giống như việc hiểu được một loại ngôn ngữ
mới. Chỉ khi trẻ và bố mẹ cùng hiểu và diễn tả được một cảm xúc nào đó thì mới giao tiếp được với nhau.
Hiểu hoạt động của não bộ chính là một cách để trẻ hiểu được cảm xúc của bản thân. Biết cách giải thích với trẻ về
hoạt động của não bộ sẽ giúp cha mẹ biết ứng xử một cách khoa học khi trẻ gặp khó khăn về cảm xúc.
Vậy làm cách nào để bạn có thể giải thích cho trẻ hiểu về cách hoạt động của bộ não một cách thú vị và dễ dàng tiếp
nhận?
Đây là cách mà tôi giải thích với trẻ em (và cả người lớn) về cách hoạt động của bộ não
Cách tôi thường dùng để giải thích với các con về não người là ví nó giống như một ngôi nhà hai tầng. Ý tưởng này
xuất phát từ cuốn sách của tiến sĩ Dan Siegel và Tina Payne Bryson: “Não trẻ em”, và đây là một cách cực kỳ đơn
giản để giúp trẻ hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu chúng. Tôi giải thích với trẻ rằng trong ngôi nhà này có hai
nhóm người sống. Một nhóm sống ở tầng trên và một nhóm sống ở tầng dưới. Nhóm ở tầng trên có tên là: Bác Bình
Tĩnh, Cô Suy Nghĩ, Chú Sáng Tạo, ông Linh Hoạt và nhóm ở tầng dưới có tên là: Bé Rung Chuông, Cô Sợ Hãi và ông
Chủ Lớn…. Tên của mỗi nhân vật thể hiện vai trò của nhân vật đó. Thực tế, đây là cách tôi giải thích với trẻ về các
chức năng khác nhau của các phần vỏ não: lý trí (tầng trên) và cảm xúc (tầng dưới)
Những nhân vật sống ở tầng trên có vai trò tư duy, giải quyết vấn đề,
lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc, sự linh hoạt, sự đồng cảm. Những
nhân vật ở tầng dưới thực hiện chức năng cảm giác để giữ an toàn và
đảm bảo các nhu cầu cơ bản của con người được đáp ứng. Bản năng
sinh tồn của con người cũng khởi nguồn từ đây. Những nhân vật ở tầng
dưới sẽ canh chừng nguy hiểm, báo động và giúp chúng ta sẵn sàng
chiến đấu, chạy hoặc trốn khi chúng ta gặp nguy hiểm.

Thông thường, các nhân vật trong ngôi nhà cùng nhau làm việc, giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau giúp con người sinh
hoạt một cách bình thường. Ví dụ, khi cơ thể của bạn A đói, bé Rung chuông sẽ rung lên và ông Chủ lớn sẽ ra lệnh
cho cô Suy nghĩ tìm thức ăn để bạn A ăn. Như vậy là nhóm nhân vật ở tầng trên và nhóm nhân vật ở tầng dưới có
sự trao đổi, giao tiếp với nhau, cùng nhau làm việc để giúp cơ thể con người tồn tại.
Tuy nhiên, cũng có lúc, nhóm người tầng dưới và tầng trên không làm việc cùng nhau. Ví dụ, bất chợt bạn A nhìn
thấy một con khủng long, cô Sợ hãi trong ngôi nhà não bộ của bạn A sẽ kêu lên, bé Rung chuông sẽ rung liên hồi để
báo động và ông Chủ lớn lập tức ra lệnh tất cả các nhân vật ở tầng trên im lặng để ông chỉ huy. Vì nếu tất cả mọi
người cùng nói một lúc thì sẽ không ai nghe thấy gì. Ông sẽ ra lệnh cho trái tim đập nhanh hơn, để bạn A có thể
chạy nhanh hơn khi nguy hiểm, cơ bắp của bạn A mạnh mẽ hơn khi cần chiến đấu với khủng long, hoặc bạn A đứng
im, không cựa quậy nếu cần ẩn nấp trốn khỏi con khủng long xấu xa. Ông Chủ Lớn làm vậy để giữ an toàn cho bạn
A. Ông Chủ lớn làm vậy là đúng.

Tuy nhiên, cũng có khi các nhân vật ở tầng dưới mắc sai lầm và trong nhiều trường hợp các nhân vật ở tầng dưới
cần sự hỗ trợ của tầng trên.
Một ví dụ mà tôi thường sử dụng để giải thích cho các con là:
Con có nhớ thỉnh thoảng vào buổi sáng mẹ thường không nhớ chìa khóa để đâu. Trong lúc mẹ rất vội đưa các con
đến trường, mẹ sợ muộn học của con, muộn làm của mẹ. Cô Sợ hãi và bé Rung chuông cứ kêu lên và rung chuông
vội vã còn cô Suy nghĩ và bác Bình tĩnh thì chẳng làm gì cả. Do vậy mẹ cứ bới đi bới lại ngăn kéo bàn mà không chịu
tìm ở chỗ khác. Nếu lúc này mẹ để cho bác Bình tĩnh nhắc nhở: “hãy bình tĩnh nào” và cô Suy nghĩ làm việc, chỉ cho
mẹ cách tìm ra chìa khóa thì mẹ đã biết là nên tìm kiếm chìa khóa ở những chỗ khác nữa, chứ không phải chỉ bới
tung ngăn kéo một cách vô vọng. Vậy nên các con cũng cần cố gắng để cô Suy nghĩ làm việc, không để cho cô Sợ hãi
điều khiển hành động của mình mọi lúc.
Tôi cũng giải thích với các con rằng các bạn nhỏ dễ để cho tầng dưới chiếm quyền kiếm soát hơn so với người lớn.
Trong não của trẻ em, ông Chủ Lớn dễ bị kích động dù vấn đề đôi khi rất đơn giản và nhỏ nhặt. Ví dụ:
Người lớn chẳng bao giờ lăn ra đất khóc lóc trong siêu thị chỉ vì không được phép mua một thanh kẹo socola,
nhưng các em bé thường hay như vậy.
Lý do của việc này là bởi vì với các bạn nhỏ, tầng trên của ngôi nhà não bộ vẫn đang trong quá trình xây dựng. Thực
tế, quá trình xây dựng này còn kéo dài mãi cho đến tuổi hai mươi.
Tôi nói các con rằng thực ra bố mẹ cũng thích kẹo socola chẳng kém gì các con nhưng bố mẹ là người lớn, tầng trên
trong ngôi nhà não bộ của bố mẹ đã hoàn hiện, bác Bình Tĩnh và cô Suy Nghĩ thường trò chuyện với ông Chủ Lớn và
thường khuyên ông Chủ Lớn không làm toáng lên khi không cần thiết. Việc này cần được luyện tập và tôi nhắc lũ trẻ
rằng não của chúng vẫn đang trong quá trình hình thành, tầng trên của ngôi nhà não bộ sẽ được xây dựng tốt hơn
khi có sự luyện tập và trải nghiệm.
Một khi trẻ đã hiểu về cơ chế hoạt động của não bộ, bạn có thể giải thích cho các bé hiểu cách kiểm soát cảm xúc
của mình. Ví dụ bạn có thể nói với bé khi bé đang trong tình huống tức giận: “hình như bạn Tức giận ở tầng dưới
đang nổi xung và xui con gào thét lên, bác Bình tĩnh của con đang làm gì? Bác ấy có nhà không? Bác ấy có làm việc
không?”
Với những nhân vật này, trẻ cũng dễ nhận lỗi của mình hơn, giống như trẻ đang nói về lỗi lầm của một người nào
đó khác, không phải lỗi của chính bản thân nó. Ví dụ, khi trẻ đánh bạn, trẻ có thể nói, ông Chủ Lớn đã chiếm quyền
kiểm soát hoàn toàn và ra lệnh cho cánh tay đánh Jenny mẹ ạ. Tất nhiên việc này có thể dẫn đến trường hợp trẻ
phạm lỗi mà không cảm thấy tội lỗi. Vấn đề ở đây là chúng ta đang bàn đến cách hướng dẫn trẻ cách kiểm soát cảm
xúc để không mắc lỗi. Khi trẻ cảm thấy thoải mái chia sẻ sai lầm mắc phải chúng ta sẽ có cơ hội hướng dẫn trẻ sử
dụng các năng lực tư duy, sự bình tĩnh….để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Trong ví dụ vừa rồi, bạn có thể
hỏi trẻ: “ Theo con, cô Suy nghĩ, bác Bình tĩnh ở tầng trên nên làm gì để ông Chủ Lớn không ra lện cho cánh tay
đánh Jenny?”. Ngoài ra, lỗi lầm mắc phải vẫn có hậu quả và trẻ vẫn phải chịu trách nhiệm với điều đó nên trẻ sẽ vẫn
phải luôn ý thức về việc tránh phạm lỗi.
Hiểu về ngôi nhà não bộ cũng giúp trẻ tự mình thoát khỏi các cảm xúc tiêu cực. Chắc hẳn bạn đã từng nói với trẻ:
“Con bình tĩnh nào” khi trẻ đang trong cơn giận dữ? Tôi cũng vậy. Nhưng, khi hiểu về ngôi nhà não bộ, trẻ có thể
tiến xa hơn một bước là tự mình kiểm soát cơn giận dữ của mình, chỉ cần bố mẹ hoặc người lớn kiên nhẫn, thấu
hiểu và từng bước nhắc nhở trẻ việc giữ mối liên hệ giữa những nhân vật tầng trên và nhân vật tầng dưới của ngôi
nhà não bộ, tránh để cho tầng dưới chiếm quyền kiểm soát trong mọi tình huống.
Đừng kỳ vọng trẻ sẽ hiểu về tất cả các nhân vật trong ngôi nhà ngay lập tức. Xây nhà mất thời gian và việc tìm hiểu
về não bộ cũng vậy. Hãy bắt đầu câu chuyện và thường xuyên nhắc đến nó khi có cơ hội. Cảm xúc là việc khó kiểm
soát, nhưng giá trị của nó đáng để bạn cố gắng.

