Thăng Long Academy Kindergarten - November 2016

Quý Phụ huynh kính mến,
Tháng 11 trôi qua với thật nhiều những trải
nghiệm thú vị. Các bé được tiếp cận với
những chủ đề mới, kiến thức mới.
Với các cô, mục tiêu lớn nhất của tháng là
tăng cường các hoạt động vận động, tăng
cường chế độ chăm sóc dinh dưỡng và thể
chất cho trẻ kết hợp với chương trình khảo
sát các lĩnh vực phát triển của trẻ.

Thông tin quan trọng
* Lễ hội:
- Charity Christmas Fair 2016: Hội chợ từ thiện 2016
- Thời gian: 9h – 12h – Thứ 7 – Ngày 24/12/2016
- Các hoạt động: trò chơi, bán đồ handmade, thủ công
nghệ thuật, trang trí bánh gừng, làm son môi…
- Một số đơn vị tham gia: Fahasa, Grandpa’s Garden, EQ
Việt, My Kingdom, Sách vải trẻ em…

Vòng đời của người
Chủ đề Vòng đời là một trong những chủ đề rất thú vị dành cho các con lớp 4-5 tuổi. Ở “vòng đời của người “
các con có thể hình dung, hiểu rõ nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển cả cuộc đời, từ trong bụng mẹ, sinh
ra, lớn lên, trưởng thành đến khi về già. Ở lứa tuổi này tập trung cho việc gì, ở lứa tuổi kia cần trang bị những
kĩ năng kiến thức gì… Trẻ biết trân trọng và hạnh phúc hơn với sự hiện diện của mình trong cuộc sống.

Vòng đời của bướm: “Vòng đời của bướm” cũng là một đề tài hấp dẫn cho các con tìm hiểu về loài
bướm - có một vòng đời thật đặc biệt và cũng là loài động vật phổ biến, gần gũi trong môi trường sống của
chúng ta. Qua chủ đề vòng đời của bướm, các con có thể hiểu được đơn giản các giai đoạn phát triển từ khi
bướm đẻ trứng, trứng nở thành sâu, sâu thích ăn lá cây, lớn hơn rồi làm kén, sau 2 tuần chui ra khỏi kén và trở
thành bướm, thật kì diệu và thú vị. Các hoạt động mỹ thuật, khoa học, đóng kịch... có liên quan đến bài học
như: làm sâu, bướm, sắp sếp vòng đời đúng theo từng giai đoạn phát triển… đều tạo thêm sự hứng thú cho
các con. Đó cũng là cách giúp các con nhớ nội dung học một cách tốt nhất.

Động vật:
Các bạn khối nhỏ tuổi hơn thì rất hào hứng bận rộn với các hoạt động chủ đề động vật sống trong trang trại và
động vật dưới nước. Tìm hiểu, quan sát thông qua tranh ảnh, các đoạn phim ngắn và các hoạt động hấp dẫn, để
có thể gọi tên, tạo ra âm thanh của chúng bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Anh - tiếng Việt.

Ngày nhà giáo Việt Nam
Tuần lễ tri ân thầy cô, các bạn nhỏ trường Thăng Long Academy cũng đã có dịp thể hiện tình cảm yêu quý tới
cô giáo của mình qua những bài hát, những tấm thiệp do tự tay các con tạo nên.

Chế độ dinh dưỡng
Ở lứa tuổi mầm non, chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển cả về thể chất
lẫn trí thông minh cho trẻ. Đảm bảo về chất và lượng sao cho phù hợp luôn là mục tiêu hàng đâù mà chúng tôi
đặt ra khi lên thực đơn hàng ngày cho các con với sự lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng, tâm huyết.

English

Dear parents,

Let me tell you a little about what we have been up to during November. We focused on a life-cycle theme,
starting with the human life cycle and ending with the life cycle of a butterfly. These were simple concepts
about life and its strange yet beautiful cycle. Growing from a baby to a toddler and then into a teenager and
eventually into an elder. To ensure a good understanding, we had related activities in class. The children did:
Science- arranging a life cycle into the right stages, Art- made a caterpillar, and butterflies using different
techniques.
2 weeks of life cycle ended with useful knowledge connected the various activities to develop children’s fine
motor skills as: cut and glue, drawing....
The younger classes also learnt about different farm animals and we have been practicing many different
animal songs, especially Old Mac Donald, 5 Little Ducks and Once I Caught a Fish Alive.
During November, we also celebrated Teachers day. We shown the role of the teacher in the classroom and
watched some examples of other teachers in different classroom environments. Students had the chance to
play the teacher and teach their friends about, colors, numbers and quantity, songs….

November has been a great month.
Warm regards,
Kay and Thian

Có thể bạn quan tâm: Kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non

Ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc học kỹ năng sống cho con, tuy nhiên không phải phụ
huynh nào cũng hiểu tầm quan trọng của việc học kỹ năng sống và tại sao trẻ lại cần được học kỹ năng
sống. Ở lứa tuổi mầm non, việc phát triển kỹ năng sống cho trẻ là vô cùng quan trọng. Vậy những kỹ năng
sống cần thiết cho trẻ mầm non là những kỹ năng gì?
Nhiều người còn nhầm lẫn giữa kỹ năng và hành động nên trong việc dạy con có được những hành động
theo yêu cầu của người lớn thì cho rằng trẻ đã có kỹ năng, điều đó hoàn toàn chưa đúng. Một ví dụ cụ thể
cho vấn đề này, khi bạn cho trẻ đi chơi, bạn nhắc trẻ con hãy bỏ rác vào thùng rác và trẻ thực hiện theo
những gì bạn nói thì đó là hành động. Phần lớn những trẻ ở lứa tuổi mầm non đều có những hành động
đơn giản diễn ra trong cuộc sống hàng ngày như: Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi…nhưng đó nhiều khi vẫn là
những hành động làm theo yêu cầu của người lớn và để những hành động đó trở thành kỹ năng cho trẻ
thì đòi hỏi phải có một quá trình. Khi hành động đó trở thành kỹ năng chính là lúc trẻ nhìn thấy rác tự
nhặt cho vào thùng rác hoặc trẻ gặp người lớn tự chào hỏi… mà không cần người lớn phải nhắc nhở nữa.
Dạy trẻ mầm non kỹ năng sống không phải là ép trẻ phải làm những cái mà người lớn muốn mà là dạy trẻ
có ý thức được những gì trẻ cần làm và thực hiện chúng đúng cách. Chỉ như vậy những kỹ năng của trẻ
mới được hình thành và nó sẽ theo trẻ đến suốt cuộc đời.
Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản là việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non chính là việc đưa hành động
vào ý thức, nếu làm được điều này thì bố mẹ hay thầy cô giáo đều có thể dạy kỹ năng sống cho trẻ một
cách đơn giản.
Vậy làm thế nào để hành động trở thành ý thức cho trẻ?
Nhiều phụ huynh cảm thấy bực mình khi hàng ngày dạy con việc chào hỏi người lớn nhưng khi ra ngoài thì
con lại không bao giờ tự giác chào hỏi mà cứ đợi bố mẹ phải nhắc thì con mới chào, thậm chí nhiều khi
nhắc con cũng không chào. Như vậy trẻ chưa hình thành ý thức trong việc chào hỏi. Việc dạy cho trẻ một
hành động thì không phải khó, ví dụ như việc nói cảm ơn, nhận biết nguy hiểm hay việc nhặt rác đúng
chỗ…nhưng làm sao để trẻ tự nhận thức được những việc đó và tự thực hiện thì là điều không hề đơn
giản chút nào.
Nhiều khi người lớn luôn tìm cách áp đặt cho trẻ phải làm cái này hay cái khác mà không có sự phân tích
cho con tại sao con cần thực hiện việc đó, nhiều khi người lớn cũng không làm gương cho trẻ. Ví dụ rất
đơn giản, chúng ta luôn nhắc nhở trẻ phải chào hỏi mọi người nhưng chính nhiều phụ huynh lại không
chào trẻ khi con chào mình, như vậy sẽ khó có thể hình thành kỹ năng chào hỏi cho trẻ.

Trong một tình huống nếu đi công viên nhìn thấy rác thay vì sai trẻ nhặt rác bỏ vào thùng bố, mẹ nhặt
luôn rác và bỏ vào thùng sau đó có thể hỏi trẻ có biết tại sao bố, mẹ lại nhặt rác và bỏ vào thùng rác
không. Sau đó bố, mẹ phân tích cho con hiểu hành động đó là để góp phần làm cho môi trường sạch sẽ.
Khi đã hiểu được ý nghĩa của việc làm có ích, những lần khác trẻ nhìn thấy rác sẽ tự động nhặt.
Ở lứa tuổi mầm non thì việc dạy kỹ năng sống cho trẻ là rất quan trọng. Khi còn nhỏ trẻ được dạy về
những hành vi đẹp, cách ứng xử đẹp với môi trường và những người xung quanh… sẽ giúp trẻ hoàn
thiện nhân cách.
Trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình trẻ cần được học các kỹ năng tự phục vụ bản thân như đánh răng,
rửa mặt, vệ sinh… Ngoài ra trẻ cần nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy
hiểm từ lửa, điện, nước, người lạ…từ đó trẻ biết ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Những kỹ
năng về giao tiếp xã hội cũng rất cần thiết với trẻ mầm non như những kỹ năng chào hỏi, cảm ơn, xin
lỗi…và các tình huống trong giao tiếp. Việc dạy các kỹ năng cho trẻ ở lứa tuổi mầm non là hành trang
cần thiết cho trẻ khi chuẩn bị bước vào lớp 1, giúp trẻ vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý một cách
nhẹ nhàng.
Dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non cần phải bắt nguồn từ gia đình vì trẻ học hỏi nhiều nhất từ chính bố
mẹ của mình. Phụ huynh phải là những tấm gương để trẻ noi theo.

