Thăng Long Academy Kindergarten – August 2016

Thời gian cần ghi nhớ
Quý Phụ huynh kính mến,
Những ngày hè rực nắng dường như cũng
làm cho các hoạt động tại Thăng Long
Academy “nhiệt” theo. Và thời tiết chẳng
thể gây chút cản trở nào đến những cơ
hội trải nghiệm thú vị của các con tại
trường cũng như ngoại khóa. Bố mẹ hãy
cùng xem các con đã được học và chơi
những gì nhé!

* Ngày hội đưa bé đến trường: Thứ Ba - 6/9/2016
Hòa chung với không khí của cả nước trong ngày khai
giảng năm học mới, Thăng Long Academy cũng sẽ tổ
chức một số hoạt động nhằm thể hiện tinh thần khuyến
học, động viên tinh thần học tập của các bé. Quý Phụ
huynh vui lòng lưu ý hoạt động này để sắp xếp công việc
cho phù hợp
* Họp phụ huynh: 14 – 15 – 16/09/2016.
Thông tin chi tiết về các chương trình hoạt động sẽ được
gửi tới Quý Phụ huynh trong thời gian gần nhất.

Tham quan hiệu sách và công viên
Với định hướng đưa các hoạt động thực tế ngày càng nhiều hơn vào chương trình học tập, nhà trường đã tổ
chức cho các bé tham quan hiệu sách qua chủ đề “Sách”. Và, tuy không phải quá bất ngờ nhưng các cô vô cùng
hạnh phúc khi nhận thấy các bé yêu thích sách như một phản xạ bẩm sinh. Từ các anh chị lớn cho đến các em
bé xíu đều xếp hàng rất trật tự đi qua các giá sách, say sưa ngắm nghía và chọn cho mình những cuốn sách yêu
thích. Các bé lại càng háo hức hơn nữa khi được ngồi quây quần bên cô và nghe cô đọc sách ngay tại chỗ.
Tháng 9 này, các bẽ sẽ được tự sắp xếp một thư viện sách ngay tại trường. Thư viện sách, bệnh viện sách sẽ là
những điểm nhấn nho nhỏ đầu năm học mới để hun đúc và phát triển tình yêu sách và thói quen xem sách của
các học sinh Thăng Long Academy.

Xã hội
Trường học là môi trường gần gũi, thân thuộc gắn bó với cả tuổi thơ của trẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều điều các
bé vẫn chưa hiểu rõ và rất tò mò mong muốn được tìm hiểu: Ngoài lớp học, trường học còn có những bộ phận
nào nữa nhỉ? Bữa ăn hàng ngày của bé tại trường được nấu như thế nào? Ai nấu cho bé những bữa ăn đó? Tại
sao không có bạn nhỏ nào học trong văn phòng? Những ai làm việc trong văn phòng nhỉ? Tại sao?...

Nấu ăn
Không đơn thuần là tìm hiểu, các bé còn được đóng vai các bác đầu bếp của trường để tự chuẩn bị cho mình
bữa sáng nhẹ, công việc xem ra khá vất vả nhưng món ăn thì rất ngon. Các đầu bếp nhí của Thăng Long
Academy rất có triển vọng đó các bố mẹ ạ.

Khoa học
Mỗi chúng ta đều có những ngôi nhà xinh xắn để ở, không sợ mưa, không sợ lạnh, không sợ nắng. Vậy còn
những chú chim, chú kiến, chú thỏ..thì sao nhỉ? Các bạn đó có nhà không? Nhà của các bạn ấy thế nào? Các bé
tò mò ghê lắm, và rồi mọi câu hỏi sẽ được trả lời trong bài học khoa học về “Nhà của động vật”. Những hiểu
biết về môi trường xung quanh, cuộc sống của loài vật sẽ cho bé những kiến thức thú vị về cuộc sống quanh
mình và hiểu thêm về cuộc sống của bản thân.

Giác quan
Cái miệng xinh là người bạn gần gũi và yêu thích của các bé tuổi lớp Penguin, giúp các bé đánh giá và cảm nhận
về thế giới xung quanh. Những hoạt động liên quan đến chủ đề “Cái miệng” không thể bỏ qua hoạt động nếm
vị, cảm giác về vị của từng loại quả ở trẻ lứa tuổi nhà trẻ rất nhạy và sắc. Nếm vị giúp các bé có hiểu biết sâu
sắc hơn về các loại thức ăn, trái cây hàng ngày

Giới thiệu Hiệu trưởng mới

Quý Phụ huynh kính mến!
Do một số kế hoạch cá nhân, cô Huyền rất lấy làm tiếc phải dừng làm việc tại Thăng Long Academy vào cuối
tháng Tám này. Nhà trường xin được thông báo tới toàn thể Quý Phụ huynh và xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc
về sự ủng hộ, chia sẻ của toàn thể Quý Phụ huynh dành cho cô Huyền và nhà trường trong thời gian qua.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hiệu trưởng mới của trường Thăng Long Academy, cô Phạm Thị Luyến.
Cô Luyến là thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục mầm non, cô đã công tác 15 năm trong ngành giáo dục mầm non
trong đó có 10 năm làm các vị trí quản lý. Chúng tôi tin tưởng cô Luyến với định hướng phát triển giáo dục rõ
ràng và năng lực sáng tạo không ngừng nghỉ sẽ mang lại cho các con một môi trường học tập đầy hứng khởi
trong năm học mới 2016 – 2017.
Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và những
học sinh đáng yêu của Thăng Long Academy, vì đã góp phần tạo nên thành công của năm học 2015 – 2016. Tất
cả chúng ta sẽ cùng nhau phát huy những thành công đó, phấn đấu cho một năm học mới đầy rực rỡ.
Trân trọng,

Đinh Thị Phương Lan
T/M Hội đồng quản trị
Trường mầm non Thăng Long Academy

Có thể bạn quan tâm:

Tư duy khoa học – những giá trị tiềm ẩn

Kiến thức khoa học và những hoạt động liên quan từ lâu đã được coi là một trong những nội dung quan
trọng của giáo dục tiến bộ. Khoa học giúp trẻ phát triển nhiều yếu tố tích cực trong tư duy, bố mẹ hãy cùng
tìm hiểu một số lợi ích tuyệt vời của nó nhé:
1.

2.

Trẻ học cách tự đưa ra ý kiến riêng của bản thân thay vì luôn nghe theo chỉ dẫn hoặc quan điểm của
người khác
Khoa học không chỉ đơn giản là cung cấp kiến thức về địa chất, sinh học, vật lý hay hóa học. Khoa học
đòi hỏi trẻ quan sát, thu thập thông tin, tư duy logic và từ đó rút ra kết luận. Trẻ phải tập hợp thông
tin từ nhiều nguồn khác nhau, tự tổng hợp, phân tích và từ đó rút ra kết luận của riêng mình. Kĩ năng
này là vô cùng quan trọng cho cuộc sống của trẻ sau này.
Khoa học phát triển tính kiên trì, nhẫn nại
Một số quan sát, thử nghiệm, thí nghiệm khoa học cần được thực hiện trong một khoảng thời
gian dài; có những thí nghiệm không thành công trong lần đầu tiên, một số giả thuyết chưa thật
chính xác đòi hỏi lặp đi lặp lại một hoạt động…Đây là điểm đặc trưng của các hoạt động nghiên
cứu khoa học và khi tham gia vào những hoạt động này trẻ sẽ dần hình thành sự kiễn nhẫn, bền
bỉ theo đuổi mục tiêu và niềm tin của mình đến cùng.

3.

4.

Kĩ năng giải quyết vấn đề
Các thí nghiệm khoa học tạo cho trẻ thói quen đặt giả thiết, nghĩ về điều có thể xảy ra trước khi
trẻ thực hiện thí nghiệm. Trẻ cũng nhận ra rằng không phải lúc nào mọi việc cũng đúng ngay trong
lần thí nghiệm đầu tiên, có thể trẻ sẽ phải làm lại nhiều lần, tìm nguyên nhân của sự thất bại để
giải quyết nó…Việc này giúp hình thành kĩ năng tự giải quyết vấn đề của trẻ.
Khoa học giúp hình thành ở trẻ óc hoài nghi lành mạnh
Trẻ em, một cách bản năng là tò mò và luôn đặt câu hỏi về cuộc sống xung quanh. Khoa học giúp
trẻ phát triển trí tò mò và hình thành óc hoài nghi lành mạnh, không dễ dãi đón nhận mọi thông
tin do người khác cung cấp hoặc hài lòng với kết quả sẵn có. Trí tò mò và óc hoài nghi kích thích
trẻ luôn tìm kiếm, đào sâu kiến thức, tìm hiểu chân lý của riêng mình, tự xây dựng hệ thống kiến
thức cho bản thân.

5.

Khoa học dạy trẻ về thế giới quanh chúng
Khoa học đem đến cho trẻ hệ thống kiến thức phong phú, sâu sắc, sinh động về thế giới xung
quanh giúp trẻ có sẵn thông tin, dữ liệu để giải quyết vấn đề khi cần. Kiến thức này thậm chí liên
quan đến vấn đề sinh tồn, hoặc khả năng tự chăm sóc bảo vệ bản thân của trẻ như: kiến thức về
núi lửa, động đất, giá trị dinh dưỡng của rau củ, trái cây, đặc điểm của các loài động vật và mức
độ nguy hiểm của chúng đối với con người…

6.

Khoa học khơi dậy trong trẻ niềm tin là trẻ cũng có thể giúp giải quyết những vấn đề quan trọng của
thế giới.
Từ thói quen, đam mê tìm hiểu, giải quyết những vấn đề của cuộc sống xung quanh trẻ có thể
hình thành niềm tin vào khả năng giải quyết những vấn đề lớn hơn của cuộc sống sau này, thậm
chí cả những vấn đề lớn của thế giới.

