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Quý Phụ huynh kính mến,
Thăng Long Academy đang trong những
ngày hè sôi động. Hoạt động của các lớp
đã dần đi vào ổn định sau những ngày đầu
các bé bỡ ngỡ nhận cô, nhận lớp. Năm
học mới của các bé bắt đầu với những chủ
đề gần gũi nhất về bản thân, gia đình và
đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ chủ đề
“Nước” vì chúng ta đang ở giữa mùa hè
mà. Có biết bao hoạt động thú vị với nước
mà cô trò Thăng Long Academy không
muốn bỏ lỡ. Bố mẹ hãy cùng xem nhé.

Thông tin quan trọng
* Gửi mũ cho trẻ chơi ngoài trời: Do thời tiết nắng nóng,
quý phụ huynh vui lòng luôn để mũ trong cặp cho các bé
để đảm bảo các bé có mũ đội khi ra ngoài chơi. Những bé
không có mũ sẽ không được ra ngoài, đặc biệt trong
những ngày nắng. Vui chơi ngoài trời là hoạt động bổ ích
và yêu thích của các bé, bố mẹ vui lòng đừng để các bé bỏ
lỡ hoạt động này nhé.

Vui chơi ngoài trời
Vui chơi ngoài trời luôn là hoạt động đặc biệt yêu thích của trẻ em. Thiên nhiên với cây và hoa nhiều màu sắc
cùng những chú côn trùng lạ lẫm, sống động luôn thu hút và kích thích trí tò mò, ham hiểu biết, ham học hỏi
của trẻ. Chơi ngoài trời có thể bao gồm những hoạt động có tổ chức và chơi tự do. Chơi tự do thực chất có rất
nhiều lợi ích cho trẻ em. Đây là hoạt động giúp phát triển tính sáng tạo của cá nhân, cho phép trẻ tự khám phá,
cơ hội để học cách chơi một cách an toàn trong môi trường tự nhiên, học cách hợp tác, tương tác với các bạn
và phát triển các kĩ năng xã hội.

Xã hội
Tập sắp bàn ăn là một kĩ năng tuy đơn giản nhưng rất thú vị đối với các bé ở lứa tuổi mẫu giáo. Cảm giác được
tham gia “làm việc” với người lớn giúp bé tự tin và tự hào về bản thân. Bé cũng được rèn luyện sự khéo léo và
đầu óc tổ chức qua hoạt động này.

Khoa học
“Dự án” làm máy lọc nước là một điểm sáng trong những hoạt động liên quan đến chủ đề “Nước” tại Thăng
Long Academy. Bé đã được cô hướng dẫn nhiều về vai trò của nước, cách sử dụng nước tiết kiệm, giờ bé càng
hiểu thêm nước sạch thì quan trọng và quý như thế nào. Hãy sử dụng nước tiết kiệm các bạn nhé.

Hoạt động nghệ thuật
Chơi với màu nước luôn là hoạt động hấp dẫn đối với trẻ. Sự đa dạng sắc màu thu hút sự chú ý của bé, và bé sẽ
học được cách cảm thụ màu sắc từ đây. Sự hình thành của những màu mới qua việc hòa trộn hai hoặc nhiều
màu kích thích trí tò mò của bé, kĩ năng quan sát và nhận thức nhờ đó cũng được phát triển. Các bé lớp Panda
đang trải nghiệm những cách thức pha màu lạ lẫm và thật thú vị.

Ngày vui chơi với nước
Một sự lộn xộn thật là đáng yêu! Những ngày vui như thế này sẽ đi vào kí ức của bé. Cuộc sống của mỗi chúng
ta, rốt cuộc đều chung một điểm đến, đó là hạnh phúc. Vậy tại sao không cho các bé hạnh phúc ngay từ bây
giờ nhỉ?

English

Miss Margarita’s introducing

Hi Everyone.
My name is Margaret and I’m 32 years old. I come from the biggest city in South Africa, Johannesburg. I’m an
energetic and fun loving woman with a passion for teaching. I have enjoyed living in Asia and learning about
the old culture and traditions the various countries have to offer. My teaching journey began a few years ago
when I decided to change my career path. I became a qualified teacher of English as a foreign language and
started working right away. I started my teaching career in Thailand where I taught at a Kindergarten in Chiang
Mai. I have since continued teaching and enjoy working with young learners most. I have a fun and interactive
style of teaching and care for the well-being and development of each student I work with. It is my pleasure to
work with your loving children here in Thang Long Academy. I believe that we will have beautiful time together
with assured achievement in English learning.

Friendly regards
Ms. Margarita

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động ngoài trời
Các bố mẹ có nhớ mình đã từng có tuổi thơ như thế nào không? Chắc hẳn có nhiều bố mẹ đã có một tuổi
thơ tự do vui chơi khi còn là trẻ con. Và trong những trò chơi ấy chúng ta tự mình sáng tạo ra những kịch
bản ngộ nghĩnh như đóng vai thành cướp biển, đóng làm bố, mẹ, con của một gia đình tưởng tượng. Chúng
ta đã tự lấy cành cây và lá khô giả làm nhà và say mê đuổi hoa bắt bướm. Qua những hoạt động này trẻ hình
thành rất nhiều kĩ năng khác nhau. Vui chơi ngoài trời thực sự hữu ích đối với trẻ, đem đến cho trẻ cơ hội
học cách tự giải quyết vấn đề, phát triển tính độc lập và khả năng tư duy, sáng tạo

Vui chơi có chủ đích và vui chơi tự do
Vui chơi có chủ đích là loại vui chơi có kế hoạch và có sự hướng dẫn của người lớn. Trẻ em học hỏi được
nhiều qua những hoạt động vui chơi có chủ đích. Tuy nhiên hoạt động này cũng cần đi kèm với hoạt động vui
chơi tự do. Vui chơi tự do là loại vui chơi do trẻ em tự định hướng, không có hướng dẫn hay mục đích đặt ra
từ trước

Ích lợi của việc vui chơi tự do


Vui chơi tự do ngoài trời cho trẻ cơ hội phát triển kĩ năng tổ chức, điều hành. Kĩ năng tổ chức điều
hành phát triển khả năng ghi nhớ các thông tin, loại bỏ những yếu tố ngoại lai trong tư duy, duy trì
sự tập trung (Theo Trung tâm phát triển trẻ em, Đại học Havard, 2015). Vui chơi tự do giúp trẻ phát
triển trí tưởng tượng, tự tạo ra những quy định và quy tắc tham gia trò chơi do chính mình tạo nên,
nhớ và thử nghiệm một số ý tưởng phức tạp đôi khi mang tính thử thách. Khi có cơ hội, trẻ có thể
chơi qua tưởng tượng hàng giờ đồng hồ. Tưởng tượng là một trong những kĩ năng tự duy quan trọng
giúp con người hình dung trước tương lai và những khó khăn có thể gặp phải nhằm đưa ra những
giải pháp kịp thời.



Trẻ em chơi ngoài trời nhiều thì ít bị cận thị hơn (Theo Shephard, 2015). Ánh sáng tự nhiên tốt hơn
cho mắt của trẻ



Phát triển kĩ năng xã hội. Trẻ em học được nhiều kĩ năng qua hoạt động vui chơi tự do. Những trẻ có
nhiều cơ hội vui chơi với bạn đồng lứa thường có kĩ năng kết bạn tốt, đây là một trong những tiền đề
của kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự giải quyết vấn đề, kĩ năng phê phán, biết cách thể hiện sự
quan tâm và hợp tác – đây là những kĩ năng thiết yếu cho việc học tập tại trường và cuộc sống sau
này.

