Thăng Long Academy Kindergarten - October 2016

Quý Phụ huynh kính mến.
Tháng Mười thật ấn tượng với các bài học
thú vị và các hoạt động trải nghiệm ấn
tượng. Mỗi ngày một bài học mới một hoạt
động trải nghiệm mới sẽ mang lại cho trẻ
hứng thú, sự tò mò ham hiểu biết, rèn khả
năng tập trung chú ý, từ đó sẽ kích thích tư
duy logic, phát triển nhận thức cho trẻ. Các
hoạt động sự kiện là cơ hội vô cùng quý báu
để các bé phát triển năng lực riêng, rèn sự
tự tin, trẻ sẽ học được một cách tự nhiên
nhất tính nhận trách nhiệm trước tập thể.

Thông tin quan trọng
* Sport Day: 29/11/2016
* Teacher’s Day: 20/11/2016
* Chương trình khảo sát các lĩnh vực phát triển của trẻ học kì I năm 2016 – 2017: Trong tháng 11, nhà trường sẽ
tiến hành khảo sát các lĩnh vực phát triển của trẻ theo
từng độ tuổi để giáo viên nắm được các đặc điểm của
từng trẻ, từ đó có những phương pháp tác giáo dục cá
nhân nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

Mẹ của tôi: Các con đã được khơi dậy những cảm xúc thiêng liêng về tình yêu mà các con luôn dành
cho MẸ, các con đã say xưa kể về mẹ của mình, đã tự tay làm những món quà nhỏ để tặng MẸ, tuy các con
chưa làm được nhiều nhưng từng nét vẽ, từng cái chấm màu, từng miếng giấy nhỏ được bôi hồ dán lên sản
phẩm đều có sự cố gắng, sự kiên trì và tình yêu mà các con muốn dành cho MẸ. Đặc biệt hơn những bức thư
mà các mẹ gửi cho các bé, đã mang lại cho các con cơ hội được trải nghiệm cảm xúc biết ơn về những sự hy
sinh, vất vả mà MẸ luôn dành cho các con hàng ngày.

Tiệc trà - Tea Break: Sắp bước qua tuổi mầm non, các anh chị lớp Owl đang dần trang bị cho mình các
kiến thức, kỹ năng để tự tin bước sang môi trường tự lập hoàn toàn khi vào tiểu học. Sự kiện “Tiệc trà” đánh
dấu sự trưởng thành của các con trong kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện mới. Khi hóa thân vào các
vai diễn,các con đã học được kỹ năng tự xử lý các tình huống, tự nhận trách nhiệm và ý thức thực hiện trách
nhiệm mà mình đã nhận. Các con đã thật tự tin, chủ động trong vai trò của mình để tạo nên buổi tiệc trà hoàn
hảo. Thật sự cảm ơn các con đã cho mọi người một trải nghiệm tuyệt vời.

Halloween: Các bạn nhỏ của chúng ta vô cùng háo hức với các hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ
Halloween với những sản phẩm đa dạng. Các con đã tự tay trang trí cho chiếc mũ của mình thật đặc biệt và
đôc đáo, sau đó trình diễn sản phẩm một cách khá tự tin trong buổi “HAPPY GHOSTS HAT PARADE”. Các con
là những nghệ sĩ nhí thật tuyệt vời.

Hoạt động thể chất: Vận động là một trong những lĩnh vực phát triển vô cùng quan trọng đối với trẻ
ở độ tuổi mầm non. Chính vì vậy mà ở ở trường mầm non Thăng Long Academy hoạt động thể dục sáng và các
bài tập vận động, các trò chơi vận động luôn được duy trì đều đặn. Rèn luyện thể chất và thích ứng với mọi
điều kiện thời tiết cho các con là điều mà chúng tôi hướng tới. Chính vì vậy khi trời chuyển gió hoặc lạnh các
con cũng sẽ được quen dần và thể dục sáng cũng như hoạt động ngoài trời sẽ được duy trì.

Các kĩ năng xã hội: Các kĩ năng xã hội cũng là một trong những nhân tố quan trọng cần phát triển để
trẻ học hỏi và có thể tự tin thử những điều mới mẻ giúp trẻ thành công hơn trong cuộc sống sau này. Trẻ sẽ
quan sát và học hỏi từ đó sẽ phát triển kĩ năng của mình nhờ cách tương tác với những người xung quanh. Do
đó kĩ năng xã hội luôn được chúng tôi chú trọng lồng ghép vào các bài học cả tiếng anh và tiếng việt cho trẻ
hàng tuần như: Kĩ năng tự phục vụ bản than - đi giày dép, mặc quần áo, tự lựa chọn quần áo phù hợp với thời
tiết, gấp quần áo, giữ gìn vệ sinh chung, biết cách lau bàn hay sắp xếp bàn ăn, ……….

English

Dear parents,
October – The weather changes cold, beside keeping the children’s health, our schedule is going on well with
interesting activities. We focused mainly on National Women's Day. All classes brought pictures of their
beautiful mothers to school and we discussed appearance, jobs and things we love and appreciate about
mommy. The Owl class had a particularly special class. They had a Tea Break where they served their mothers.
Children participated in Role-Play, pretending to be waiters and chefs. They made their Mom so happy. Other
classes also had a special performance with great songs for the Moms, some interesting games and “Family
fashion show” including the participation of Dads. All of us had a really excited, happy day. Thank you so much
for your co-operation in which always helps us succeed.
In October, we also had another event of Halloween with related vocabularies and activities to make
Halloween crafts, especially, children in each class decorated their own old hat sent from the family to create
special and impressed Halloween hats then they gave us the confidence for the Hat Paradise show.
All classes made beautiful cards and learnt new songs. The younger classes also learnt about water animals
and shapes.
Kind regards,
Kay and Thian.

Có thể bạn quan tâm: Trẻ dưới 5 tuổi cần biết những kỹ năng gì?
Nhiều cha mẹ cho rằng khi con còn nhỏ không cần dạy quá nhiều, đến khi nào con đi học thì mới cần dạy. Điều này
là không đúng bởi ngay những ngày đầu đời trẻ có khả năng ghi nhớ rất tốt và có những kỹ năng cơ bản cha mẹ cần
dạy trẻ.
Dạy con biết tiết kiệm
Một kỹ năng sống quan trọng cần dạy cho trẻ đó là tính tiết kiệm, quản lý đồ dùng cá nhân, đồ ăn uống của mình,
của gia đình một cách hợp lý. Bố mẹ cần cho trẻ hiểu được việc các đồ dùng, đồ ăn được mua bằng gì? Tất cả đều
được làm ra bằng sức lao động vất vả của cha mẹ. Do đó, cần phải sử dụng một cách tiết kiệm.
Tầm tuổi này rất thích hợp để cha mẹ có thể dạy con về mối liên hệ giữa sức lao động – công việc – tiền bạc – tiết
kiệm. Cha mẹ hãy làm gương cho con bằng việc làm cụ thể hàng ngày của mình: không xả nước phí phạm khi không
dung, ăn cơm phải ăn hết, nâng niu các đồ dùng…
Bảo vệ bản thân
Có rất nhiều điều cha mẹ cần dạy cho trẻ trong đó có kỹ năng bảo vệ bản thân. Không chỉ môi trường bên ngoài mới
gây nguy hiểm cho trẻ mà ngay cả trong nhà, trong căn phòng của bé nhiều đồ dùng, đồ chơi cũng có thể gây cho
bé nguy hiểm. Bản tính trẻ con rất tò mò nên cha mẹ cấm hoặc nói “không” chúng lại càng muốn làm. Nên trước khi
cấm trẻ hãy giải thích cho trẻ hiểu lý do tại sao bị cấm hoặc không nên động đến những đồ vật có thể gây nguy
hiểm. Bạn nên phân tích tại sao con không nên sờ vào ổ điện, phích nước, ngăn kéo tủ, bình nước,… thay vì “không
được, không được” nhé.
Cha mẹ cũng nên dạy con cách tránh xa những người lạ và không nhận bất kỳ món đồ chơi, đồ ăn nào từ họ. Hãy
biết cách tìm đến những người có thể giúp đỡ và mang lại sự an toàn cho bản thân: bảo vệ, công an, cô giáo…
Thuộc lòng địa chỉ nhà, số điện thoại của cha mẹ cũng là một kỹ năng rất nên có ở trẻ.
Biết chia sẻ
Khi đã có nhận thức bé sẽ có xu hướng giữ các đồ chơi, đồ ăn yêu thích cho bản thân. Lúc này chính là thời điểm
cha mẹ cần dạy cho trẻ tính chia sẻ. Bắt đầu từ việc cho chia sẻ đồ chơi, đồ ăn cho em, cho ông bà, bố mẹ. Sau đó là
chia sẻ cho bạn bè và giải thích với con rằng chia sẻ là một đức tính tốt cần có. Không nên ích kỷ vì như thế sẽ khiến
không ai thích chơi với mình.
Có chính kiến
Có chính kiến nhưng không phải là sự đòi hỏi quá đà, bạn nên cho bé đưa ra quyết định cho riêng mình. Điều này vô
cùng quan trọng, sẽ khiến bé tự lập hơn, có trách nhiệm hơn với lời nói, ý kiến của mình. Trẻ được nói lên chính
kiến của bản thân sẽ cảm thấy được tôn trọng, chúng trở nên tự tin hơn, có trách nhiệm với tất cả các việc làm của
bản thân mình.
Cha mẹ hãy tập dần bằng những điều đơn giản nhất để trẻ có thể nhận thức: Hôm nay con thích ăn gì? Con muốn
mặc bộ quần áo nào? Con thích đi chơi ở đâu?....
Có trách nhiệm
Cha mẹ nên dạy cho con trẻ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình bằng một công việc cụ thể như gấp chăn màn của
con, đặt quần áo vào đúng nơi quy định…
Cách dạy dễ nhất và tốt nhất vẫn là sự mẫu mực của cha mẹ. Mỗi khi trẻ thực hiện xong nghĩa vụ và trách nhiệm
của mình một cách xuất sắc, hãy khuyến khích con trẻ bằng lời khen ngợi hoặc một món quà nho nhỏ.
Tự ăn
Nhiều gia đình khi trẻ khá lớn khoảng 5 tuổi mà cha mẹ vẫn xúc cơm cho con ăn. Điều này là hoàn toàn không nên
chút nào. Cha mẹ cần chú ý có thể rèn cho bé tự xúc thức ăn. Trong những ngày đầu có thể cha mẹ phải dọn dẹp
khá nhiều và bé không thích nhưng hãy cổ động bé để bé cố gắng hơn.
Vệ sinh cá nhân
Đây là một việc làm không hề dễ nhưng bạn sẽ phải trang bị cho con kiến thức này ở độ tuổi này. Từ chải đầu tóc,
đánh răng, xúc miệng, rửa mặt, rửa tay chân, rửa vùng kín…

