Thăng Long Academy Kindergarten - March 2016

Quý Phụ huynh kính mến,
Vậy là các bạn nhỏ Thăng Long Academy
đã sắp bước vào những tháng cuối của
năm học 2015-2016. Nhìn lại chặng đường
đã qua các cô không khỏi tự hào với
những thành tựu các bé đã đạt được. Chỉ
một thời gian ngắn nữa thôi các anh chị
lớp Mẫu giáo lớn sẽ bước vào trường cấp
một và các em nhỏ hơn sẽ lên lớp lớn.
Cuối năm các cô và trò sẽ bận rộn lắm,
nhưng những hoạt động sôi nổi vẫn không
ngừng diễn ra, bố mẹ hãy cùng xem nhé.

Thông tin quan trọng
* Thông tin y tế: Một số học sinh của trường đã mắc
bệnh thủy đậu, phụ huynh lưu ý giữ vệ sinh và chủ
động theo dõi sức khỏe của con em mình. Trường hợp
các bé có biểu hiện bệnh, phụ huynh vui lòng cho các
bé đi khám và thông báo ngay cho nhà trường.
* Giáo dục thể chất: Thứ Ba và thứ Năm là ngày có giờ
hoạt động thể chất của các bé lớp Dinosaur, Elephant
và Dolphin, Bunny. Phụ huynh lưu ý gửi giày thể thao,
mũ và áo đồng phục đến trường cho các bé những
ngày này để các bé có trang phục phù hợp tham gia
vào hoạt động cùng các bạn.

Hoạt động thể chất
Thầy giáo mới và những giờ thể chất sôi nổi thực sự là một điểm nhấn trong chương trình hoạt động của tháng
Ba. Thầy Trường, giáo viên thể dục mới của các bé, rất nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu trẻ và hài hước. Được
vận động nhiều thì thật là thích mà lại vui nữa nên bé nào cũng hào hứng với giờ thể dục.

Xã hội
Nấu ăn luôn là hoạt động yêu thích của các bạn. Ngoài việc giúp phát triển các kĩ năng hoạt động cơ nhỏ, các
bé còn được trải nghiệm công việc mẹ làm hàng ngày để biết yêu lao động và trân trọng hơn những món ăn
mẹ nấu. Mỗi lần được tự tay làm một món ăn, khi thưởng thức, các bé đều thấy rất ngon miệng với thành quả
của chính mình.

Ngôn ngữ
Đã rất quen thuộc với những giờ hoạt động độc lập, các anh chị lớp Dinosaur say sưa với hoạt động ghép vần.
Hoạt động đơn giản nhưng thú vị khiến cho việc học chữ của các bé trở nên nhẹ nhàng. Bố mẹ hãy xem, các
bé có thể rất nghiêm túc và tập trung khi “công việc” hấp dẫn và vừa sức với các bé.

Toán học
Giờ học toán của lớp Elephant. Kiến thức được lĩnh hội qua trò chơi kết hợp với vận động.

Hoạt động nghệ thuật
Lớp Puppies tìm hiểu về màu nước với bóng bay. Những bàn tay nhỏ xíu đã biết giữ quả bóng, chấm vào màu
và in lên giấy. Hoạt động nhìn thoáng qua có vẻ đơn giản nhưng thực sự là một yêu cầu khá khó khăn đối với
các bé. Các bé cũng chẳng ngại đâu vì chơi thế này rất thích.

English
Dear Parents
“Rain Rain go away, come again another day.” A song that we are constantly singing, because of the long cold
winter we are experiencing in Hanoi. Although it’s cold in the mornings, our little students are keeping-up a
warm and happy spirit.
During February and March, we have gotten to know your kids a little better and we really enjoy interacting
with them. In the Dinosaur class, we are having small conversations about the weather, family and friends, and
hobbies. The students have come to love a game called ''Zip Zap'' This game is focused on pronouncing new
letters and they ask to play it every lesson. We have also been practicing our alphabet with an ''alphabet race
activity'' the kids have become so good at this game, now instead of having one winner we have three or four
at a time.
We have also been playing a variety of educational games in the other classes. In the Elephant class, when we
were learning new food vocabulary we played ''Toss the potato'' when the potato lands in your hands you
have to say the name of any food type. In addition, we had a ''Mushroom on a spoon'' race. This was great fun
and what better way to learn than to be active.
We are having loads of fun with the Dolphin and the Bunny class, they have recently learnt a new game called
''Wolf-wolf'' and they love it. This game is great for teaching new words. The teacher plays the wolf, blindly
guessing the flashcard the other teacher is holding in her hand. The students have to decide if the wolf
guessed correct or not. If the Wolf guesses correctly he/ she can come out and catch them.
In the Duckling and the Puppy class, we have been doing loads of arts and craft projects, making clouds out of
cotton and finger painting rain drops. Singing nursery rhymes and teaching the kids how to do the Hokey
Pokey.
Through laughter, playing, singing and dancing your kids are becoming brighter every day. 
Warm regards
Mr. Thian and Ms. Kay

Những ngày quan trọng cần ghi nhớ
Ngày hội thể thao: 14/04/2016
Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương: 18/04/2016
Nghỉ 30/4 và 01/05: 02/05/2016 – 03/05/2016

Có thể bạn quan tâm
Trẻ sơ sinh tìm hiểu về thế giới xung quanh thông qua các giác quan. Khứu giác đóng một vai trò đặc biệt quan
trọng trong giai đoạn này. Hãy cùng tìm hiểu về sự phát triển của khứu giác và vai trò của nó qua từng giai đoạn
phát triển của trẻ.
Giai đoạn mang thai
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng thai nhi bắt đầu phát triển cơ quan khứu giác từ tuần tuổi thứ 7. Ở tuần tuổi
thứ 10 lỗ mũi đã được hình thành với chức năng nhận biết, phân biệt các loại mùi. Nước ối chính là một trong
những tác nhân tác động giúp cho cơ quan khứu giác phát triển, thai nhi đã có thể nhận biết được mùi nước ối
trong cơ thể mẹ.
Sơ sinh
Trẻ sơ sinh cực kỳ nhạy cảm với mùi quanh chúng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ có thể phân biệt được mùi sữa
mẹ với mùi của tất cả những loại sữa còn lại. Sở dĩ trẻ làm được điều này là bởi vì trẻ đã nhận biết được mùi sữa mẹ
từ khi còn trong bụng mẹ. Phần não nhận biết về mùi cũng chính là phần não được dùng cho việc ghi nhớ. Đó là lý
do vì sao những kí ức gắn liền với mùi hương nào đó luôn rất sống động và lâu bền trong kí ức của chúng ta.
Một tháng tuổi
Trong tháng tuổi đầu tiên, mũi trẻ hoạt động rất tích cực để phân biệt các loại mùi ở môi trường xung quanh chúng.
Trẻ có thể sẽ tìm thấy một số mùi rất mạnh và với khả năng đánh hơi rất nhạy lứa tuổi này mùi hương có thể ảnh
hưởng đến việc ăn uống bởi nó tác động đến cảm giác ngon miệng hoặc không ngon miệng của trẻ.
Ba tháng tuổi
Trẻ ba tháng tuổi đã nhận biết khá tốt về những người xung quanh trẻ. Trẻ phân biệt người lạ với người quen qua
mùi. Khi trẻ không thích một mùi nào đó, bé có thể sẽ khóc hoặc đạp để thông báo cho bạn biết.
Sáu tháng tuổi
Ở tháng tuổi thứ 6, khứu giác của trẻ đã trở nên thuần thục. Trẻ đã bắt đầu sử dụng khứu giác và vị giác để tìm hiểu
môi trường quanh trẻ. Hãy lưu ý những biểu hiện vui vẻ của trẻ khi bạn nấu nướng. Mùi thức ăn có thể khiến trẻ
thích thú. Cũng có thể bạn sẽ thấy trẻ thích những mùi giống bạn, bởi khứu giác của trẻ đã được phát triển từ khi
còn trong bụng mẹ.
Mười tháng tuổi
Ở tháng thứ 10 trẻ bắt đầu có sự kén chọn trong việc ngửi mùi. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn
thức ăn của trẻ. Ở giai đoạn này, trẻ thậm chí dùng mùi để nhận biết nơi chúng đang ở. Trẻ có thể phân biệt được
mùi của ô tô, mùi của xe đẩy, mùi trong phòng ở…Ngửi một thứ gì đó quen thuộc có thể làm trẻ dễ chịu, nếu bạn
biết được mùi yêu thích của trẻ, đôi khi bạn có thể dùng mùi đó để dỗ trẻ khi chúng quấy khóc hoặc khó chịu.
Khứu giác của trẻ còn tiếp tục phát triển cho đến khi trẻ 8 tuổi, nhưng giai đoạn sơ sinh phát triển mạnh nhất. Hãy
tận dụng thời gian này để cùng trẻ khám phá mùi hương quanh mình, giúp trẻ phát triển giác quan và tìm hiểu thế
giới xung quanh.

